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A Kossuth bankó jelentése mindenki előtt ismert. Ke-
vesebben tudják azt, hogy 1848-49-ben Magyar Király-
ság megnevezéssel pénzérmék is voltak forgalomban, me-
lyek egyike az itt látható 3 krajcáros. Érdekesség, hogy ez 
az érme közülük a legnagyobb méretű, 32 mm átmérőjű, 
a többi különböző méretű, de mind kisebb. Így az írást 
nem ismerők tapintással is meg tudták állapítani, hogy 
mennyit és milyen pénzt kaptak a markukba. 

ALMÁDI ÚJSÁG
március

2013
BA

LA
T

O
N

A
LM

Á
D

I V
Á

RO
S 

LA
PJ

A
   

A
z 

új
sá

g 
in

te
rn

et
es

 v
ál

to
za

ta
: p

kk
k.

hu
 >

 a
lm

ád
i ú

jsá
g

ALMÁDI ÚJSÁG

Jótékonysági Farsangi Bál a Borostyán Népdalkör a Ringató Balaton Nép-
tánccsoport és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub rendezésében

Ringató toborzó
A Ringató Balaton néptánccsoport 2002-ben alakult meg a 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub néptáncot kedvelő tagjaiból. Tavaly 
áprilisban ünnepelték fennállásuk 10. évfordulóját. Több táncos is 
betöltötte már hetvenedik évét. Legidősebb táncosuk 77 éves. 

 A csoport vezetője Tóth Zoltánné Anara. Művészeti vezető: Ko-
vács Krisztián Kiki néptáncoktató. Jelenleg tizenegy főből áll a cso-
port. Céljuk a magyar népi tánchagyományok felelevenítése, bemu-
tatása. Balatonalmádiban, valamint kistérségi, megyei és országos 
rendezvényeken lépnek föl rendszeresen. Állandó szereplői a bala-
tonalmádi Péter-Pál napoknak és a Balatonalmádi Borfesztiválnak, 
a szüreti felvonulásoknak. 

2007-ben tavasszal Budapesten „Kiváló” minősítést kaptak az 
„Életet az éveknek!” Nyugdíjasok Országos Egyesület művészeti cso-
portjainak országos bemutatóján. Testvérvárosi kapcsolataik révén 
már többször táncoltak a németországi Eggenfelden-ben, bemutat-
koztak a francia Carcassonne-ban, a szlovákiai Nyitragerencséren.

A csoport szeretettel várja a táncolni vágyókat.

Budapest Ragtime Band nagysikerű koncertet adott a Pannóniában

Bödöcs Tibor önálló estje a Pannónia Kulturális Központban

Almádi Cimbora Klub rendezvénye: művészetek a római birodalomban

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2013 évi kézgyűlése

Római carneval (Bolondozások napja) Almádi Cimbora Klub

Téltemető tavaszköszöntő mulatság a Balaton partján Mandulás táncházzal
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Helytörténet

Almádi 1900-ban álló épületei
A Balaton parti fürdők és ülőhelyek leírása című, 1900-ban kiadott ismertetés Almádi térképe – második rész

Kneipp öntőház

Lawn tenisz

Kurcz nyaraló és telek

Csónakház

Fürdőház

Terike villa

Gőzös kikötője

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Tekintettel a gazdaságossági szempontokra újságunk  februári 
számában közölt térképet ismételten nem jelentetjük meg. Kérjük a 
tisztelt olvasót, hogy a két részben megjelent ismertetést együtt ta-
nulmányozza.

A Kneipp gyógyintézet épülete a mai Pannónia helyén állt.  Len-
kei Vilmos Dani fürdőorvos ebben az épületben rendelt.

Az 1890-es évek elején már két pálya volt Almádiban.

Az épület, torony nélkül, őrzi eredeti architektúráját. 

A  csónakkikötő a Remete patak torkolatánál  állt.

Az 1877-ben megnyitott fürdőház 1900 körüli képe.

Az 1899-ben épült villa részben eredeti állapotban van.

Az 1889-ben megnyitott kikötő 1899-ben készült képe.

Almádi egyik szép villája volt, bombatalálat következtében ro-
mossá vált. Teljesen átépítve létezik.

Getső nyaraló és telek (Lujza villa)

Kis Jancsi villa néven ismert épület, amelyet Szalay Mihály ka-
nonok építtetett. Többszöri bővítés ellenére lényegében őrzi erede-
ti architektúráját.

Szabó nyaraló (helyesen Szalay)

Grofcsik villa

Az 1898-ban épült villa korának egyik legszebbike volt Almádi-
ban. A Bajcsy-Zsilinszky és a József Attila út sarkán állt, a jó állagú 
épületet az 1980-as években lebontották.

Brenner Lőrinc nyaralója több ütemben épült. A ma is látható  
faszerkezetű terasz bővítés 1910-ben készült.

Brenner nyaraló (Borbála lak)

Az 1898-ban épült, többször átalakított épület ma Krisztina pan-
zióként ismert.

Záborszky villa

A Hullám panzióként ismert épület ma lakóház. Részben őrzi 
eredeti architektúráját.

Hullám villa

A bemutatott épületek közül a négy utóbbi nem jelent meg ké-
peslapon, pedig városképileg jelentősek. A térképen még sok épüle-
tet jelöltek megnevezés nélkül. Ennek ellenére a térkép Almádi fon-
tos történeti dokumentumát képezi.   Schildmayer Ferenc
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

Az Országos Rendőr-főkapitányság levélben tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy Balatonalmádiban a közbiztonság javítása ér-
dekében új, az állampolgárok által jól megközelíthető rendőrkapi-
tányság létesítését tervezik, melyhez a tervek szerint közel 720 mil-
lió forint összegű forrás áll rendelkezésre. Ehhez kérik az önkor-
mányzatot korlátozásoktól mentes beépíthető telek átadására.

A Képviselő-testület a Bortár és a Vörösberényi Általános Iskola 
szomszédságában található kb. 3000 m2 alapterületű építési telket 
kívánja biztosítani a beruházásra. 

Módosította a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, megállapította a szo-
ciális alapszolgáltatások tárgyévi önköltségének mértékét és a téríté-
si díjakat. Királyszentistván csatlakozott a Szociális és Gyermekjólé-
ti Intézményfenntartó Társuláshoz, ezért indokolttá vált a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása is, me-
lyet a testület jelen ülés keretében fogadott el.

Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke tájékoz-
tatót tartott az egyesület 2012. évi tevékenységéről. Külön kiemelte, 
hogy a bűncselekmények számnak csökkenése és a kapitányság ered-
ményes munkája a Polgárőr Egyesület munkájának is köszönhető.

A Képviselő-testület módosította a 2012. évi költségvetésről szó-
ló rendeletet, majd elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségve-
tését, melynek főösszege 2 035 184 E Ft. A költségvetés kialakítását 
befolyásolta többek között az állami finanszírozási rendszer megvál-
tozása, a Közös Hivatal kialakítása, új önkormányzati feladatok kö-
telező ellátása, az iskolák működtetése, az Magyar-angol Tannyelvű 
Gimnázium működtetésének jövendő átvétele, valamint nagymér-
tékű állami finanszírozás-kivonása is.

Döntött a Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó intézményi étkezési térítési díjakról. Az elfogadott 
rendelet szerint a Napközi Otthonos Óvoda esetében térítési díjak 
(napi háromszori étkezés) 5,8 %-kal, az oktatási intézményekben a 
napközi ellátást (napi háromszori étkezést) igénybevevők térítési dí-
jai 4,7 %-kal, az iskolai menzai ellátást igénybevevők térítési díjai 
4,4%-kal emelkednek.

Jogszabályi felhatalmazásra megalkották a településképi véleménye-
zési és bejelentési eljárásról szóló rendeletet, melynek értelmében a pol-
gármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakí-
tására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési el-
járásokhoz adhat településképi véleményt. A polgármester véleményé-
ben, engedélyezésre - feltétellel vagy a nélkül - vagy engedélyezésre nem 
javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha a kérelem vagy mellékle-
te nem felel meg a kormányrendeletben és az önkormányzat rendeleté-
ben meghatározottaknak, illetve a tervezett építési tevékenység nem fe-
lel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs he-
lye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében 
vitatható.

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével 
szükségessé vált az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgála-
ta és a Polgármesteri Hivatal elnevezés egységesen Önkormányzati 
Hivatalra történő módosítása, illetve a helyi közművelődésről szóló 
rendelet néhány szakaszának helyesbítése.

A Képviselő-testület döntött a központi háziorvosi ügyelet ellátá-
sáról szóló megállapodásról, mely szerint elfogadja Balatonvilágos 
Község megyeváltásából adódó kilépését, valamint Papkeszi Község 
június 1-jével történő csatlakozását. Az Önkormányzat 2013. évben 
havonta 41 Ft lakosonkénti összeggel támogatja a központi orvosi 

ügyelet működését, melyet továbbra is a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. lát el.

Az idei évre meghatározott médiakeret az Öböl TV Kft. és a 
Vesz-Pannon Média Kft. között került felosztásra 55% (Öböl TV) 
- 45%-os (Vesz-PannonM. Kft.) arányban. 

A Borfesztivál Főszervezőjének a Pannónia Kulturális Közpon-
tot jelölték ki.

A Képviselő-testülete az elfogadta az Önkormányzatának közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, és hozzájárulást adott a 
3959 hrsz.-ú ingatlanon építendő támfalgarázs építési engedélyének 
megadásához a 3758 hrsz.-ú közterület tulajdonosaként.

Nyílt egyfordulós pályázatot írtak ki a Szent István sétány 4-6. 
szám alatti Wesselényi-strandon lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű 
„Kis Betyár Büfé” üzlethelyiség és a hozzátartozó 66,80 m2-es közte-
rületre és 71,00 m2-es, strandra nyíló burkolt előkertek bérbeadására. 

Döntés született a Településrendezési terv felülvizsgálatához szük-
séges pénzeszköz biztosításáról, melyre a korábban tervezett összegen 
felül további 4 954 E Ft-tal kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia.

A Balatonalmádi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által „Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses pályázat” 
címen kiírt pályázatra pályázatot nyújt be a Balatonalmádi, Véghely 
D. u. 10. szám alatti, sporttelep öltözőinek és mosdóinak felújítá-
sára. A pályázati kiírás szerint a projekt teljes elszámolható költsége 
bruttó 10 millió forint lehet, amelyből a támogatás összege bruttó 7 
millió forint. A megvalósításhoz szükséges max. 3 millió Ft önerőt 
az Önkormányzat biztosítja az egyesület számára.

A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumával kötött támogatási szerződésben biztosított 12 
531 000 Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott állami támoga-
tás igénybevételével a tulajdonában álló templom újrazsindelyezé-
sét és belső javítását tervezi. A megvalósításhoz 1 500 000 Ft össze-
gű támogatást szavazott meg a Képviselő-testület. 

2013. március 1. napjától Dr. Hoffmann Gyöngyi önkormány-
zati képviselőt, Balatonalmádi Város Önkormányzat főállású alpol-
gármesterének választották.

A Képviselő-testület februári üléséről

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát, és szolgáltatóit hogy 2013-ban is ki-

adásra kerül az Almádi Információs Füzet, melyben a korábbi évekhez ha-
sonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk.

Aki szeretne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2013. 
március 20-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda, Városház tér 4. 
Email: almtour@gmail.com Tel: 06-88-594-081

Hálás köszönet még egyszer
Lapzárta után még érkeztek tombola felajánlások a Vörösberényi Nyugdí-

jas Klub február 9-i jótékonysági rendezvényére. Utólag ezúton mondok há-
lás köszönetet itt a lap hasábjain azoknak, akik támogatták klubunkat, mű-
vészeti csoportjainkat és kimaradtak az előző számban felsorolt támogatók  
közül, így: Keszey János polgármester, Szentesi Farm, Pandur Ferenc képvi-
selő, Vörös István, Festékbolt Nagy Lajosné, Delikátesz ö. Budai Sándorné,  
Pufi-,  Szabó-,  Németh-, Seregélyesi Pékség, Majer Miklós és a Vízi múzeum.

Úgy gondolom, köszönet jár azoknak  a  kedves vendégeinknek is , akik 
részt vettek a kitűnő hangulatú farsangi bálunkon - több mint százan vol-
tunk - , és sok-sok tombolajegyet vásárolva hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez. Végül előre köszönöm Veszeli Lajos festőművész  felajánlott érté-
kes festményét, melyet március végén a zenés nőnapon  a nyugdíjas klub-
ban sorsolunk ki a vigaszdíjakkal együtt. Minden kedves támogatónknak jó 
egészséget, sok sikert kívánok.   Lencse Sándor a klub elnöke

Köszönet
Köszönet mindazoknak a Vállalkozóknak,Üzleteknek,Éttermeknek,Sz

állodáknak és Magánszemélyeknek,akik adományaikkal hozzájárultak a 
Vörösberényi Vöröskereszt sikeres jótékonysági báljához. A Bál bevételéből 
most is,mint minden év májusában megrendezzük az idősek napját. Hálásak 
vagyunk mindenkinek,hogy ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is 
örömmel segítettek. Ezúton is kívánunk mindenkinek nagyon sok erőt, kitar-
tást, de legfőképpen jó egészséget.  Varjas Csabáné Vörösberényi Vöröskereszt

Templomunkért
Városunk egyik szimbóluma, a református erődtemplom örvendetes hírt 

kapott: 12 531 000 Ft összegű, utófinanszírozott állami támogatással újra-
zsindelyezhetnénk  szeretett műemlékünket. Jó lenne élni a lehetőséggel, 
a presbitérium nem szeretne lemondani az  eltervezett munkáról. Ha pedig 
már zsindelyezünk, ésszerű lenne az amúgy is ott lévő állványzatot újrava-
kolás céljára is felhasználni, tehát jelentősek lennének a többletköltségek.  
Ezen munkálatok fedezetére azonban nagy szükség lenne a hívőkön kívül 
a lakosság, a műemlék szerelmesei, valamint minden jóérzésű ember támo-
gatására; tehát az összefogásra is. 

Minden segítséget várunk, és köszönettel fogadunk,  hogy ezt a nagy 
ajándékot ne kelljen visszautasítanunk! Kérünk mindenkit, érezzék közös-
nek a törekvést, terjesszék a hírt, hogy ki-ki adjon annyi személyes hozzájá-
rulást nemes szándékunk véghezviteléhez, amennyit megengedhet magá-
nak! Sok kicsi sokra megy, akár pár száz forintnak is hasznát vesszük!

Székely zászló
Az Európai Unióban nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbó-

lumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épüle-
tére kitűzni. Most azonban a székelyföldi önkormányzatok vezetőit pénz-
bírság fenyegeti, ha az ősi jelképeikből született lobogót kitűzik, ezért 
Budafok-Tétény arra biztatja a magyarországi településeket, hogy vállal-
janak szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi erdélyi 
magyarral. Ennek a szolidaritásnak - és a baráti település, Tusnádfürdővel 
való együttérzés- jegyében február 18-án a Balatonalmádi Városházára ki-
tűztük a székely lobogót. Keszey János polgármester

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8220 Ba-

latonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépü-
let emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának - a kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisztikai célú bérbe-
adására ismételten nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadá-
si időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A rész-
letes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási idő-
ben a 43. számú irodában 2013. február 14-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerüle-

te fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra. Értesít-
jük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános isko-
lai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2013. április 8 - 9. (hétfő, 
kedd)  8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra tör-
ténő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, el-
utasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi 
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.                    

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák jegyzékéről az óvo-
dák és az iskolák hirdetőtábláin, illetve Balatonalmádi honlapján tájéko-
zódhatnak.  Hontai-Cziráki Marianna tankerületi igazgató

A hó-eltakarítás tapasztalatairól
E cikk sorait a szikrázó tavaszi napsütésben olvasva néhányunkban már 

csak múló lázálomként él a téli ide-oda csuszka. Az idei nem volt kemény, 
viszont csapadékban, hóban bővelkedett az égi áldás. Kellett ez a szom-
jazó földeknek, a növényeknek és féltett kincsünknek, a Balatonnak is.

A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatokra idejében felkészül-
tünk. Pályázat útján választottuk ki a vállalkozót. Nem volt nehéz fel-
adatunk, nem volt tolongás. Mi viszont megnyugodtunk, mert szerző-
dött partnerünk vagy tíz éve látja el városunkban ezt a munkát. Jól isme-
ri a területet, megbízható gépparkkal bír, fél szavakból is megértjük egy-
mást.  Mivel Almádi belterületi úthálózata- 120 km - csaknem megegye-
zik Veszprémével, érzékelhetően nagy és felelősségteljes a feladat. 

November végén a már bevált receptúra szerint összekevertünk és 
deponáltunk cca. 400 m3 szóróanyagot, melynek a fele az előző év-
ről visszagyűjtött és átrostált anyag volt. 

Decemberben csak minimális síkosság-mentesítési munkánk adódott, 
viszont a január és a február alaposan kitett magáért. A közterületi járdá-
kat, buszmegállókat, buszöblöket, parkolókat önkormányzati intézmé-
nyek környékét a Városgondnokság saját állományi dolgozóval takarítot-
ta, míg az RD Master Kft. a belterületi utakat tisztította. 

A munkavégzés ütemterv szerint zajlik. Kiemelt, első, másod és har-
madrendű minősítések szerepelnek az útvonaltervben. A munkálatokat 
Boronkay Zoltán kollégám koordinálta és egyben biztosította az éjszakai, 
hajnali járőrözést, ügyeleti szolgálatot.  Jómagam is több órát zötykölőd-
tem a hótoló gép fülkéjében és szembesültem a feladat-megoldás objektív 
nehézségeivel. Az út szélén szabálytalanul parkoló autók miatt adott eset-
ben több utca is részben ellátatlan maradt. Számos zsákutcát nem tud-
tunk végigtolni, és jobb híján a végébe tornyoztuk a havat, mert, hogy az 
égieknek vissza nem küldhettük. A szűk, meredek, állandó lakóval nem 
rendelkező utcákat nem tisztítottuk, nem kockáztathattuk a technika 
esetleges meghibásodásából adódó többi utca ellátását.

Irodánkban folyamatosan égtek a telefonvonalak. A bejelentéseket 
próbáltuk az ütemezett munkavégzéshez úgy illeszteni, hogy annak ha-
tékonysága megmaradjon. Minden bejelentésre reagáltunk, és ha az 
nem volt lehetetlen, irreális, vagy aránytalanul költséges kérés, megol-
dást találtunk. Minden rászoruló, beteg, kezelést igénylő polgártársunk 
ingatlanának megközelítését a kért időpontra biztosítottuk. Elégedetlen-
kedők azért akadtak. Sok bosszúságot okoztunk azzal, hogy a hóeke a 
lakó által korábban megtisztított járdára vagy kapubejáróba, kocsi lejá-
róba forgatta le a havat. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ha meg 
kívánjuk tisztítani a közutat a hótól, csak annak jobb szélére tudjuk el-
teríteni a havat. Volt olyan polgártársunk, aki ezért szó szerint késsel fe-
nyegette meg a munkát végző gépkezelőt. Az minden esetre látszott, mi-
helyt adódik egy konfliktus helyzet, kevésbé vagyunk toleránsak. Prob-
léma esetén bizony inkább a szomszédba megyünk, a helyett, hogy ma-
gunk vennénk kézbe saját sorsunkat. Én úgy fogalmaztam meg, hogy az 
egyén problémája sokkal mélyebben gyökerezik, ez a szituáció inkább 
a gőz kiengedésére adott okot és lehetőséget. Nem haragudtunk meg, 
amikor a telefonban kolléganőnket leparasztozták –ismerve nyugodt, 
intelligens, kommunikatív, türelmes modorát erre nem adott okot – de 
ugyan ezt a jelzőt az intézmény-vezető is megkapta.

Voltak szép számmal dicsérői, megköszönői is munkánknak. Nekik ez 
úton fejezem ki hálánkat. Tartották bennünk a lelkesedést a nehéz idők-
ben, értelmet adtak munkánknak.

Alvállalkozónk részére és szóróanyagra közel tíz millió Ft-ot fizettünk 
ki, mely a korábbi éveknek több mint a duplája. Ez a pénz hiányozni fog 
az utak évközi fenntartási-karbantartási munkáira fordítható forrásból. 
Kevesebb jut kátyúzásra, útfestésre, murvázásra, táblacserékre. Külön ne-
hézségünk, hogy dologi költségeink idei finanszírozása a tavalyi év 90 
%-os szintjén valósul meg. Szükségünk lesz a varázspálcára és a cilinder-
re. Meg fogjuk oldani. Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

Az Országos Rendőr-főkapitányság levélben tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy Balatonalmádiban a közbiztonság javítása ér-
dekében új, az állampolgárok által jól megközelíthető rendőrkapi-
tányság létesítését tervezik, melyhez a tervek szerint közel 720 mil-
lió forint összegű forrás áll rendelkezésre. Ehhez kérik az önkor-
mányzatot korlátozásoktól mentes beépíthető telek átadására.

A Képviselő-testület a Bortár és a Vörösberényi Általános Iskola 
szomszédságában található kb. 3000 m2 alapterületű építési telket 
kívánja biztosítani a beruházásra. 

Módosította a Képviselő-testület a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló önkormányzati rendelet, megállapította a szo-
ciális alapszolgáltatások tárgyévi önköltségének mértékét és a téríté-
si díjakat. Királyszentistván csatlakozott a Szociális és Gyermekjólé-
ti Intézményfenntartó Társuláshoz, ezért indokolttá vált a Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása is, me-
lyet a testület jelen ülés keretében fogadott el.

Hansági Endre, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke tájékoz-
tatót tartott az egyesület 2012. évi tevékenységéről. Külön kiemelte, 
hogy a bűncselekmények számnak csökkenése és a kapitányság ered-
ményes munkája a Polgárőr Egyesület munkájának is köszönhető.

A Képviselő-testület módosította a 2012. évi költségvetésről szó-
ló rendeletet, majd elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségve-
tését, melynek főösszege 2 035 184 E Ft. A költségvetés kialakítását 
befolyásolta többek között az állami finanszírozási rendszer megvál-
tozása, a Közös Hivatal kialakítása, új önkormányzati feladatok kö-
telező ellátása, az iskolák működtetése, az Magyar-angol Tannyelvű 
Gimnázium működtetésének jövendő átvétele, valamint nagymér-
tékű állami finanszírozás-kivonása is.

Döntött a Képviselő-testület a nevelési-oktatási intézményekben 
alkalmazandó intézményi étkezési térítési díjakról. Az elfogadott 
rendelet szerint a Napközi Otthonos Óvoda esetében térítési díjak 
(napi háromszori étkezés) 5,8 %-kal, az oktatási intézményekben a 
napközi ellátást (napi háromszori étkezést) igénybevevők térítési dí-
jai 4,7 %-kal, az iskolai menzai ellátást igénybevevők térítési díjai 
4,4%-kal emelkednek.

Jogszabályi felhatalmazásra megalkották a településképi véleménye-
zési és bejelentési eljárásról szóló rendeletet, melynek értelmében a pol-
gármester építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakí-
tására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési el-
járásokhoz adhat településképi véleményt. A polgármester véleményé-
ben, engedélyezésre - feltétellel vagy a nélkül - vagy engedélyezésre nem 
javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha a kérelem vagy mellékle-
te nem felel meg a kormányrendeletben és az önkormányzat rendeleté-
ben meghatározottaknak, illetve a tervezett építési tevékenység nem fe-
lel meg a településképi illeszkedési követelményeknek.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs he-
lye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében 
vitatható.

A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal létrejöttével 
szükségessé vált az egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgála-
ta és a Polgármesteri Hivatal elnevezés egységesen Önkormányzati 
Hivatalra történő módosítása, illetve a helyi közművelődésről szóló 
rendelet néhány szakaszának helyesbítése.

A Képviselő-testület döntött a központi háziorvosi ügyelet ellátá-
sáról szóló megállapodásról, mely szerint elfogadja Balatonvilágos 
Község megyeváltásából adódó kilépését, valamint Papkeszi Község 
június 1-jével történő csatlakozását. Az Önkormányzat 2013. évben 
havonta 41 Ft lakosonkénti összeggel támogatja a központi orvosi 

ügyelet működését, melyet továbbra is a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. lát el.

Az idei évre meghatározott médiakeret az Öböl TV Kft. és a 
Vesz-Pannon Média Kft. között került felosztásra 55% (Öböl TV) 
- 45%-os (Vesz-PannonM. Kft.) arányban. 

A Borfesztivál Főszervezőjének a Pannónia Kulturális Közpon-
tot jelölték ki.

A Képviselő-testülete az elfogadta az Önkormányzatának közép- 
és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, és hozzájárulást adott a 
3959 hrsz.-ú ingatlanon építendő támfalgarázs építési engedélyének 
megadásához a 3758 hrsz.-ú közterület tulajdonosaként.

Nyílt egyfordulós pályázatot írtak ki a Szent István sétány 4-6. 
szám alatti Wesselényi-strandon lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű 
„Kis Betyár Büfé” üzlethelyiség és a hozzátartozó 66,80 m2-es közte-
rületre és 71,00 m2-es, strandra nyíló burkolt előkertek bérbeadására. 

Döntés született a Településrendezési terv felülvizsgálatához szük-
séges pénzeszköz biztosításáról, melyre a korábban tervezett összegen 
felül további 4 954 E Ft-tal kell az Önkormányzatnak hozzájárulnia.

A Balatonalmádi Sportegyesület a Magyar Labdarúgó Szövetség 
által „Sporttelephely felújítási program tao előminősítéses pályázat” 
címen kiírt pályázatra pályázatot nyújt be a Balatonalmádi, Véghely 
D. u. 10. szám alatti, sporttelep öltözőinek és mosdóinak felújítá-
sára. A pályázati kiírás szerint a projekt teljes elszámolható költsége 
bruttó 10 millió forint lehet, amelyből a támogatás összege bruttó 7 
millió forint. A megvalósításhoz szükséges max. 3 millió Ft önerőt 
az Önkormányzat biztosítja az egyesület számára.

A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőforrás-
ok Minisztériumával kötött támogatási szerződésben biztosított 12 
531 000 Ft vissza nem térítendő, utófinanszírozott állami támoga-
tás igénybevételével a tulajdonában álló templom újrazsindelyezé-
sét és belső javítását tervezi. A megvalósításhoz 1 500 000 Ft össze-
gű támogatást szavazott meg a Képviselő-testület. 

2013. március 1. napjától Dr. Hoffmann Gyöngyi önkormány-
zati képviselőt, Balatonalmádi Város Önkormányzat főállású alpol-
gármesterének választották.

A Képviselő-testület februári üléséről

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát, és szolgáltatóit hogy 2013-ban is ki-

adásra kerül az Almádi Információs Füzet, melyben a korábbi évekhez ha-
sonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk.

Aki szeretne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2013. 
március 20-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda, Városház tér 4. 
Email: almtour@gmail.com Tel: 06-88-594-081

Hálás köszönet még egyszer
Lapzárta után még érkeztek tombola felajánlások a Vörösberényi Nyugdí-

jas Klub február 9-i jótékonysági rendezvényére. Utólag ezúton mondok há-
lás köszönetet itt a lap hasábjain azoknak, akik támogatták klubunkat, mű-
vészeti csoportjainkat és kimaradtak az előző számban felsorolt támogatók  
közül, így: Keszey János polgármester, Szentesi Farm, Pandur Ferenc képvi-
selő, Vörös István, Festékbolt Nagy Lajosné, Delikátesz ö. Budai Sándorné,  
Pufi-,  Szabó-,  Németh-, Seregélyesi Pékség, Majer Miklós és a Vízi múzeum.

Úgy gondolom, köszönet jár azoknak  a  kedves vendégeinknek is , akik 
részt vettek a kitűnő hangulatú farsangi bálunkon - több mint százan vol-
tunk - , és sok-sok tombolajegyet vásárolva hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez. Végül előre köszönöm Veszeli Lajos festőművész  felajánlott érté-
kes festményét, melyet március végén a zenés nőnapon  a nyugdíjas klub-
ban sorsolunk ki a vigaszdíjakkal együtt. Minden kedves támogatónknak jó 
egészséget, sok sikert kívánok.   Lencse Sándor a klub elnöke

Köszönet
Köszönet mindazoknak a Vállalkozóknak,Üzleteknek,Éttermeknek,Sz

állodáknak és Magánszemélyeknek,akik adományaikkal hozzájárultak a 
Vörösberényi Vöröskereszt sikeres jótékonysági báljához. A Bál bevételéből 
most is,mint minden év májusában megrendezzük az idősek napját. Hálásak 
vagyunk mindenkinek,hogy ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is 
örömmel segítettek. Ezúton is kívánunk mindenkinek nagyon sok erőt, kitar-
tást, de legfőképpen jó egészséget.  Varjas Csabáné Vörösberényi Vöröskereszt

Templomunkért
Városunk egyik szimbóluma, a református erődtemplom örvendetes hírt 

kapott: 12 531 000 Ft összegű, utófinanszírozott állami támogatással újra-
zsindelyezhetnénk  szeretett műemlékünket. Jó lenne élni a lehetőséggel, 
a presbitérium nem szeretne lemondani az  eltervezett munkáról. Ha pedig 
már zsindelyezünk, ésszerű lenne az amúgy is ott lévő állványzatot újrava-
kolás céljára is felhasználni, tehát jelentősek lennének a többletköltségek.  
Ezen munkálatok fedezetére azonban nagy szükség lenne a hívőkön kívül 
a lakosság, a műemlék szerelmesei, valamint minden jóérzésű ember támo-
gatására; tehát az összefogásra is. 

Minden segítséget várunk, és köszönettel fogadunk,  hogy ezt a nagy 
ajándékot ne kelljen visszautasítanunk! Kérünk mindenkit, érezzék közös-
nek a törekvést, terjesszék a hírt, hogy ki-ki adjon annyi személyes hozzájá-
rulást nemes szándékunk véghezviteléhez, amennyit megengedhet magá-
nak! Sok kicsi sokra megy, akár pár száz forintnak is hasznát vesszük!

Székely zászló
Az Európai Unióban nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbó-

lumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épüle-
tére kitűzni. Most azonban a székelyföldi önkormányzatok vezetőit pénz-
bírság fenyegeti, ha az ősi jelképeikből született lobogót kitűzik, ezért 
Budafok-Tétény arra biztatja a magyarországi településeket, hogy vállal-
janak szolidaritást a székelyföldi polgármesterekkel és valamennyi erdélyi 
magyarral. Ennek a szolidaritásnak - és a baráti település, Tusnádfürdővel 
való együttérzés- jegyében február 18-án a Balatonalmádi Városházára ki-
tűztük a székely lobogót. Keszey János polgármester

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8220 Ba-

latonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépü-
let emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának - a kapcsolódó kiszol-
gáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisztikai célú bérbe-
adására ismételten nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfogadá-
si időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A rész-
letes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási idő-
ben a 43. számú irodában 2013. február 14-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

FELHÍVÁS
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerüle-

te fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra. Értesít-
jük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános isko-
lai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 2013. április 8 - 9. (hétfő, 
kedd)  8.00 órától 18.00 óráig.

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő kö-
teles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra tör-
ténő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazo-
lást kell bemutatni. A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, el-
utasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi 
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.                    

Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó utcák jegyzékéről az óvo-
dák és az iskolák hirdetőtábláin, illetve Balatonalmádi honlapján tájéko-
zódhatnak.  Hontai-Cziráki Marianna tankerületi igazgató

A hó-eltakarítás tapasztalatairól
E cikk sorait a szikrázó tavaszi napsütésben olvasva néhányunkban már 

csak múló lázálomként él a téli ide-oda csuszka. Az idei nem volt kemény, 
viszont csapadékban, hóban bővelkedett az égi áldás. Kellett ez a szom-
jazó földeknek, a növényeknek és féltett kincsünknek, a Balatonnak is.

A hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatokra idejében felkészül-
tünk. Pályázat útján választottuk ki a vállalkozót. Nem volt nehéz fel-
adatunk, nem volt tolongás. Mi viszont megnyugodtunk, mert szerző-
dött partnerünk vagy tíz éve látja el városunkban ezt a munkát. Jól isme-
ri a területet, megbízható gépparkkal bír, fél szavakból is megértjük egy-
mást.  Mivel Almádi belterületi úthálózata- 120 km - csaknem megegye-
zik Veszprémével, érzékelhetően nagy és felelősségteljes a feladat. 

November végén a már bevált receptúra szerint összekevertünk és 
deponáltunk cca. 400 m3 szóróanyagot, melynek a fele az előző év-
ről visszagyűjtött és átrostált anyag volt. 

Decemberben csak minimális síkosság-mentesítési munkánk adódott, 
viszont a január és a február alaposan kitett magáért. A közterületi járdá-
kat, buszmegállókat, buszöblöket, parkolókat önkormányzati intézmé-
nyek környékét a Városgondnokság saját állományi dolgozóval takarítot-
ta, míg az RD Master Kft. a belterületi utakat tisztította. 

A munkavégzés ütemterv szerint zajlik. Kiemelt, első, másod és har-
madrendű minősítések szerepelnek az útvonaltervben. A munkálatokat 
Boronkay Zoltán kollégám koordinálta és egyben biztosította az éjszakai, 
hajnali járőrözést, ügyeleti szolgálatot.  Jómagam is több órát zötykölőd-
tem a hótoló gép fülkéjében és szembesültem a feladat-megoldás objektív 
nehézségeivel. Az út szélén szabálytalanul parkoló autók miatt adott eset-
ben több utca is részben ellátatlan maradt. Számos zsákutcát nem tud-
tunk végigtolni, és jobb híján a végébe tornyoztuk a havat, mert, hogy az 
égieknek vissza nem küldhettük. A szűk, meredek, állandó lakóval nem 
rendelkező utcákat nem tisztítottuk, nem kockáztathattuk a technika 
esetleges meghibásodásából adódó többi utca ellátását.

Irodánkban folyamatosan égtek a telefonvonalak. A bejelentéseket 
próbáltuk az ütemezett munkavégzéshez úgy illeszteni, hogy annak ha-
tékonysága megmaradjon. Minden bejelentésre reagáltunk, és ha az 
nem volt lehetetlen, irreális, vagy aránytalanul költséges kérés, megol-
dást találtunk. Minden rászoruló, beteg, kezelést igénylő polgártársunk 
ingatlanának megközelítését a kért időpontra biztosítottuk. Elégedetlen-
kedők azért akadtak. Sok bosszúságot okoztunk azzal, hogy a hóeke a 
lakó által korábban megtisztított járdára vagy kapubejáróba, kocsi lejá-
róba forgatta le a havat. Ezzel nem tudunk mit kezdeni, mert ha meg 
kívánjuk tisztítani a közutat a hótól, csak annak jobb szélére tudjuk el-
teríteni a havat. Volt olyan polgártársunk, aki ezért szó szerint késsel fe-
nyegette meg a munkát végző gépkezelőt. Az minden esetre látszott, mi-
helyt adódik egy konfliktus helyzet, kevésbé vagyunk toleránsak. Prob-
léma esetén bizony inkább a szomszédba megyünk, a helyett, hogy ma-
gunk vennénk kézbe saját sorsunkat. Én úgy fogalmaztam meg, hogy az 
egyén problémája sokkal mélyebben gyökerezik, ez a szituáció inkább 
a gőz kiengedésére adott okot és lehetőséget. Nem haragudtunk meg, 
amikor a telefonban kolléganőnket leparasztozták –ismerve nyugodt, 
intelligens, kommunikatív, türelmes modorát erre nem adott okot – de 
ugyan ezt a jelzőt az intézmény-vezető is megkapta.

Voltak szép számmal dicsérői, megköszönői is munkánknak. Nekik ez 
úton fejezem ki hálánkat. Tartották bennünk a lelkesedést a nehéz idők-
ben, értelmet adtak munkánknak.

Alvállalkozónk részére és szóróanyagra közel tíz millió Ft-ot fizettünk 
ki, mely a korábbi éveknek több mint a duplája. Ez a pénz hiányozni fog 
az utak évközi fenntartási-karbantartási munkáira fordítható forrásból. 
Kevesebb jut kátyúzásra, útfestésre, murvázásra, táblacserékre. Külön ne-
hézségünk, hogy dologi költségeink idei finanszírozása a tavalyi év 90 
%-os szintjén valósul meg. Szükségünk lesz a varázspálcára és a cilinder-
re. Meg fogjuk oldani. Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság



2013. márciusALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 76

KrónikaKrónika
megfejteni, hogy ezeket mi okozza, mert ezek elfojtása vezet a dühhöz. 
Én-feltáró üzenetekkel tudjuk ezeket kommunikálni. A tréningen 
hosszasan gyakoroltuk, hogy hogyan figyeljünk úgy a másikra, hogy 
ne tegyük bele a saját közlendőnket, csupán csak hallgassuk meg.  
Első hallásra nem is gondolnánk, hogy a gyermekünkkel kialakított 
szemkapcsolat fontos lehet. A szemkapcsolat nemcsak a kapcsolatterem-
téshez nélkülözhetetlen, hanem a gyermek érzelmi szükségleteinek kielé-
gítéséhez is. Fontos a gyengeségeink kimutatása és a gyakorlás, gyakorlás, 
gyakorlás. Ha tehát az értő figyelmet használom, ha a gyermeké a problé-
ma, valamint én-üzenetekkel kommunikálok, ha az enyém a probléma, 
végül közösen keresünk megoldást, ha a miénk a probléma, akkor változ-
tathatunk azokon a közléssorompókon, amiket eddig használva csak ron-
tottuk az emberi kapcsolatainkat. 

Most ismét indul egy tanfolyam Almádiban, mindenkinek jó 
szívvel és szeretettel ajánlom. Érdeklődni a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban lehet vagy személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon 06/88/542-553. Brokés-Hadházy Lívia

Szülőtréning
Szülőnek lenni nehéz. Mindenki érzi, tudja, akinek van gyermeke. 

Hogyan lehet véget vetni a háborúzásnak szülő és gyermek között? Mi-
ről beszéljünk, ha nekünk van problémánk? Mire figyeljünk, ha a gyer-
mekünk gondban van? Hogyan lehet vesztes nélkül megoldani a konf-
liktusokat? Hogyan lehet elérni a családi kapcsolatok harmóniáját? 

A szülőket gyakran vádolják, de nem képzik. A Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulása a TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 prog-
ram keretében a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szer-
vezésének köszönhetően az almádi Baba-mama klub tagjai részt vehettek 
egy 30 órás Thomas Gordon módszerén alapuló szülőképzésen, ahol el-
sajátíthattuk az eredményes szülői kommunikáció módszereit, hogy „elég 
jó” szülők lehessünk. A módszerek segítenek eligazodni dacos kicsikkel és 
ellenálló kamaszokkal egyaránt. A programot vezető tréner, Kozma Mar-
csi személyében egy nagyon melegszívű, ugyanakkor magával ragadó, 
rendkívül képzett és hozzáértő embert ismerhettünk meg.

Az emberek közötti tartós kapcsolatok közül a gyermekkoriak a 
legmeghatározóbbak, különösen azok, amelyek kitüntetett érzelmi 
fontossággal állnak fenn hosszú időn át. Ilyen kapcsolat a szülővel, 
pedagógussal fennálló kapcsolat, ami aszimmetrikus és egyben ki-
egészítő jellegű is, hiszen a fölérendelt fél feladata, hogy az aláren-
delt felet támogassa, vezesse, irányítsa. Hiba, ha a fölérendelt fél 
nem él a ráruházott irányító feladattal, vagy visszaél vele: tehát nem 
a segítő, hanem az elnyomó jelleg uralkodik benne.

A gyermekek alapszükséglete, hogy biztonságos, szeretetteljes környe-
zetben nőjenek fel; hogy kompetensnek érezzék magukat életkoruknak 
megfelelő feladatok megoldásában; mindezt önállóan tegyék. A nevelés 
gyakorlatának alapvető kategóriája pszichológiai irányzatoktól függetle-
nül a bizalom és az empátia. A bizalom, a feltétel nélküli elfogadás olyan 
pozitív érzelmi odafordulás a másik ember felé, amely nem a tulajdonsá-
goknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagában érték 
és tiszteletre méltó. Az empátia az emberi kapcsolatokban megnyilvánu-
ló beleérző megértés, amely a másik ember élményeit, érzéseit, valamint 
azok személyes jelentését pontosan és érzékenyen ragadja meg. 

A képzésen nagy hangsúlyt fordítottunk arra, amikor szülőként, há-
zastársként problémánk van, akkor a másik érzéseivel érdemes először 
kapcsolatba lépni. „Én-üzenetben” elmondani a saját érzéseinket úgy, 
hogy ne bántsuk meg a másikat. Amikor nem tudunk reálisan gon-
dolkodni, mert olyan dühösek vagyunk, akkor segít, ha időt kérünk.  
Gyakran nehéz úgy fogalmaznunk, hogy elkerüljük a „címkéket”, 
melyek értékítéletek, minősítések. A minősítések nem a helyzetet, 
hanem a kommunikációs partnert érintik, ezért többnyire bántók.

Amikor számunkra elfogadhatatlan a gyermek viselke-
dése, akkor fontos elmondanunk, hogy milyen nehézsé-
get okoz ez nekünk: időnkbe, pénzünkbe, terveink felboru-
lásába kerülhet, fájdalmas, zavaró, fárasztó, kényelmetlen. 
Ne megoldásokban, hanem szükségletekben gondolkozzunk: mond-
juk el az érzéseinket őszintén, ha valamit nem tudunk elfogad-
ni, mondjuk el a következményeit is. Az őszinteség nem támadás.  
Ez a fajta önfeltárás a másik félben is kapukat nyit meg, létrejön egy atmosz-
féra, amiben mindkét fél érzi, hogy fontos, szeretik és elfogadják, azt az álla-
potát, hogy nem tud mindig maximálisan a másik jólétében osztozni. Azaz 
külön-külön és együtt is nő az önbecsülésük. Ha a másik félé a probléma, 
akkor abban kell segítenünk, hogy maga oldja meg: „Nem halat, hálót!” 
Mielőtt tanácsot adnánk, fontos megkérdezni, hogy kíváncsi-e a vélemé-
nyünkre. A probléma olyan, mint egy hagyma. Az értő figyelmünkkel 
le tudunk hántani egy-egy héjat, így el tudunk jutni a probléma valódi 
forrásához. Probléma lehet a magára hagyottság, megalázottság, félelem, 
tehetetlenség, fájdalom, gátoltság, elfelejtettség, kirekesztettség. Fontos 

 „Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő hálózat kiépítése a kelet-
balatoni kistérségben” című tÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 azonosító számú 
pályázati program felhívása

A nyári napközis és bentlakásos táborokról 
Újra jön a nyár, és újra lesz tábor!

Kedves Szülők! Már most azon törik a fejüket, hogyan oldják meg gyerme-
keik tartalmas programokkal kísért biztonságos nyári felügyeletét? Mi segí-
tünk! A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása sikeres pályázatának 
finanszírozásával a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szerve-
zésében térítésmentes napközis és bentlakásos tábort kínálunk gyermekeik-
nek 2013. év nyarán. 

A jelentkezések elbírálásnál az alábbi feltételeket vesszük figyelembe: Bala-
tonalmádi, Alsóörs, Felsőörs településen állandó vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik a gyermek mindkét szülő dolgozik, így a gyermek nyári elhelyezése 
problémát okoz és / vagy egyik vagy mind a két szülő munkanélküli és / vagy 
kettő vagy több gyermek nevelkedik a családban és / vagy a szülő egyedül 
neveli gyermekét és / vagy lakásfenntartási támogatásban részesül és / vagy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és / vagy adósság-
csapdába került és / vagy a gyermekjóléti szolgálat által meghirdetett progra-
mokon a gyermek rendszeresen részt vesz. Ha valamelyik feltételnek megfe-
lel, kérjük, bátran adják be a jelentkezési lapot! A napközis táborba alsós (6-10 
éves korig) gyermekek jelentkezését várjuk, a bentlakásosba pedig a felsős 
(10-14 éves) gyermekek jelentkezésére számítunk.

A napközis táborokat június és július végén szervezzük meg, melynek konk-
rét időpontjait a jelentkezési lap benyújtásakor közöljük a pályázó gyermekek 
szüleivel. Napközis táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket érde-
kel a mesevilág és a játék, a mozgásos tevékenységek (túra, sport programok), 
népi kismesterségek fortélyai, a személyiség fejlesztés. A bentlakásos táborok 
időpontjai: 2013. július 1-7., július 15-21. és augusztus 2-8. Bentlakásos azokat 
a gyerekeket várjuk, akiket érdekelnek a mozgásos és kreatív tevékenységek, a 
hagyományápolás, a környezetvédelem és a természetismeret.

Jelentkezni írásban, a pályázati adatlapok kitöltésével lehet. Bővebb infor-
mációt kérhetnek, és a jelentkezési lapokat átvehetik a Balatonalmádi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központnál (Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32. 
Telefonszám:88/542-551) valamint Felsőörsön az Idősek Klubjában (Cím: 8227 
Felsőörs, Batthyány tér 5/1. Telefonszám: 87/577-204) nyitva tartási időben. 
Egy gyermek csak egy táborra pályázhat. Jelentkezési határidő: 2013. április 
15. A jelentkezési határidőn túli jelentkezések fogadására nincs lehetőségünk. 
A nyertes pályázókat 2013. május 1-ig írásban értesítjük a jelentkezés során le-
adott elérhetőségeken. Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad: Saj-
tos Ildikó szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint Csonka Gabriella projekt-
asszisztens a 88/542-553-as telefonszámon.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/598-020 E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

Almádi Baba-mama klub
Klubunk 2009 elején kezdte meg működését a Pannónia Kulturá-

lis Központ   gyermekkönyvtárában. Ezen a bensőséges hangulatú he-
lyen kéthetente, péntek délelőtt szervezünk az érdeklődő kismamák-
nak és kisgyermekes anyukáknak előadásokat, beszélgetéseket. A témák 
mindig a minket érintő kérdésekkel kapcsolatosak, meghívott szakér-
tő vendégeink válaszolnak felvetéseinkre. Az utóbbi alkalmak legnép-
szerűbb előadásai a teljesség igénye nélkül. A szeretetnyelvekről, a fér-
fi és női kommunikáció és gondolkodás közti különbségekről, vala-
mint a gyermekek önkéntes engedelmességéről beszélgettünk Soós At-
tila családmediátorral, a gyermekek gyászfeldolgozásáról Szabóné Lász-
ló Lilla református lelkésszel, a helyben gyűjthető gyógynövényekről 
Takács Feri bácsival, a házi tartósítási eljárásokról, vegyszermentes be-
főzésről Szalay Tímeával, a Csalán Egyesület vezetőjével, a testvéri kap-
csolatokról Bacsárdi Csilla pszichológussal, valamint többek között a 
mindig aktuális szülésről, szoptatásról, hordozásról.

Viszont nemcsak ezen beszélgetések, klubalkalmak népszerűsíté-
se céljából ragadtam tollat, hanem, hogy beszámoljak arról a sok te-
vékenységről, amelyek valamilyen formában a klubhoz kapcsolód-
nak, hogy meséljek arról a sok, lelkes anyukáról, akik ezeket a tevé-
kenységeket koordinálják.

Babazászló - 2012 júliusában elindult útjára az almádi babazász-
ló. A kezdeményezés Kováts Anna ötlete. A zászló Nemes Éva cso-
dálatos munkája. A zászló mindig az újszülött kisbaba szülőház-
ára van kitűzve. A védőnők viszik el az első látogatáskor, és kb. egy 
hónapig van egy családnál. Célja, hogy a járókelők lássák és ör-
vendjenek, hogy abban a házban kisbaba született, a szomszédok 
pedig vegyék a a bátorságot, hogy be lehet kopogni egy tál leves-
sel. Először Simkó-Tardi Kornél születéséről adott hírt. Nagyon 
sok kisbaba születik Almádiban, van miért büszkélkednünk. Ez-
zel a zászlóval is tisztelgünk Kopp Máriának, aki a Három Király-
fi, Három Királylány mozgalom megálmodója volt. 

Babaruhabörze - A kinőtt gyermekruhák csereberélése. Évente két-
szer, tavasszal és ősszel a városi Piactéren szervezzük. Főszervezők: Bo-
ros Hanga és Csenge r.zoltan@upcmail.hu, csengeb@yahoo.com 

Gyermekkuckó-Pótmama szolgálat - Minden hétfőn 9.00-11.00-
ig a Baba-mama klub és a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai 
gyermekbarát környezetben biztosítják az apróságok játékos fel-
ügyeletét, amíg a szülő hivatalos  ügyeit intézi vagy egyszerűen csak 
szeretne kikapcsolódni két órát.

Homeopátiás tanfolyam - A homeopátiával való ismerkedés Sütő 
Erika homeopátiában jártas szakember segítségével. Havonta egy-
szer szervezzük a Pannóniában. Főszervező: Csontos Zsuzsanna 
csontoszsuzsi@freemail.hu

Komatál - 2011 júniusában indítottuk el a komatál mozgalmat. 
A célja, hogy a frissen szült édesanyáknak egy kis segítséget nyújt-
sunk úgy, hogy két hétig visszük a családnak az ebédet. Az édesanya 
így pihenhet a gyermekágy alatt, ismerkedhet kisbabájával, a főzés 
terhe alól megszabadul egy rövid időre. 

Magocskák családi délután - A Baba-mama klub és az óvoda közös 
kirándulása. A cél a leendő és a már ovis gyermekek családjainak ismer-
kedése, közösségépítés. Egy mese keretébe szövünk játékos feladatokat. 
Évente kétszer, ősszel és tavasszal szervezzük meg a Malomvölgyben.

Mandulás táncház - Havonta egyszer a Vörösberényi Művelődési 
Házban, családi táncház élőzenére. Célja közösségépítés, az élő nép-
zene és néptánc közelebbi megismerése. Főszervező: Kis Elvira, Ber-
ta Anikó, Kreutz Károly. Az ő áldozatos munkájuknak köszönhet-
jük ezt az egyre több embert vonzó eseményt.

Mandulás népművészeti gyermektábor - Évente egyszer szer-
vezzük, helyi gyermekeknek 2-14 éves kor között, helyi népmű-
vészekkel. A Táncházról és a Gyermektáborról az alábbi inter-

netes oldalon olvashatnak részletesen. Az oldalt Kis Elvira szer-
keszteti, nagyon színvonalas, szeretettel ajánlom mindenkinek: 
http://mandulastabor.blogspot.hu/ 

Születés ünnep - Évente egyszer, májusban szervezzük a Pannóni-
ában várandós kismamáknak és családjaiknak. Kerekasztal beszélge-
tések a szülés, születés természetéről.

Téli játszóház - A hideg téli hónapokban a játszótér helyett a 
Vörösberényi Művelődési Ház ad otthont gyermekeinknek heti 
egyszer közös játszadozásra. Főszervező: Sebestyén-Tóth Orsolya 
toth.orsolya13@gmail.com

Tipegők Farsangja - Minden évben február elején a legkisebbeket 
hívjuk farsangi mulatságba. A 0-4 év közötti gyermekeknek és csa-
ládjaiknak szól ez az alkalom egyre nagyobb érdeklődés által övezve. 
Az idén 62 jelmezes kisgyerek volt ott. Főszervező: Tardi Hajnalka 
htardi@hotmail.com

Vásárlói közösség - A helyi termelők termékeinek előnyben ré-
szesítése, kóstolók szervezése. Összejöveteleink alkalomszerűek. Fő-
szervező: Kováts Anna szabokovats@chello.hu

Végül, de nem utolsósorban szeretném megemlíteni Kováts An-
nát és Sebestyén-Tóth Orsolyát, akik a jelenlegi szülési szabadsá-
gom alatt vezetik a klubot. Nekik köszönhető, hogy a klubba újabb 
és újabb érdekes témával érkezik egy-egy előadó: március 8-án az al-
mádi óvodák mutatkoznak be; március 22-én az anyasági juttatá-
sokról beszélgetünk Kolcsár Edittel, aki a Magyar Államkincstártól 
érkezik hozzánk, április 5-én Szántai Dóra gyermekorvos vezet be 
minket az otthoni elsősegélynyújtás rejtelmeibe. Minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várunk minden programunkra.

Szeretném figyelmükbe ajánlani a klub saját internetes oldalát, 
ahol a fent leírtakról részletesen olvashatnak képes beszámolókat: 
http://babamamatandem.blogspot.hu/

  Brokés-Hadházy Lívia

Jelmezbe bújt tipegők
Királykisasszonyok, hercegnők, tündérek, kedves kis boszorká-

nyok, szuperhősök, egy kalózhajó teljes legénysége, csinos indián-
lányok, robot, viking, egy kisebb állatkert lakói – oroszlán, teknős, 
pók, méhecskék, denevér, szuszogó kistigrisek, malackák – az ő vi-
dám hangjuk töltötte be egy szeles, hideg vasárnap délután a Pan-
nónia nagytermét. 

Almádiban az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy február ele-
jén a legkisebbeket hívjuk farsangi mulatságba.  A Tipegők Farsangját lel-
kes anyukák és apukák maroknyi csapata szervezi évről-évre. Az idén ren-
geteg játék várta a gyerekeket, hiszen a felajánlásoknak köszönhetően egy 
nagyobb játszóteret tudtunk berendezni. Egy másik asztalnál arcfestéssel 
tehették tökéletessé jelmezüket. Közös éneklés, mese és zenés felvonulás 
után a szülők, nagyszülők szavaztak a legötletesebb, legaranyosabb és leg-
félelmetesebb jelmezekre, de díjat kaptak a csapatok is. Végül persze min-
den kis jelmezes bálozó apró ajándékkal térhetett haza. Emlék egy sze-
les, hideg, mégis vidám délutánról. Szeles és hideg, de nekünk, szülők-
nek, látva gyermekeink kipirult, mosolygós arcát, mégis napfényes volt.

Köszönet a közreműködőknek, Nemes Évának az arcfestésért és Papp 
Veronikának, hogy énekelt a gyerekeknek, a gyerekekkel, sok-sok köszö-
net a támogatóknak: a veszprémi Kócoska meseboltnak és a balatonal-
mádi gyerekjatekok.hu-nak, hogy a játékokat biztosították számunkra, 
valamint óriási köszönet az önkéntes szülőknek, akik nem csupán az elő-
készületekben, hanem a lebonyolításban is aktívan részt vettek. És per-
sze köszönet a családjainknak, a fiainknak és férjeinknek, hogy az 
elmúlt hetekben támogattak bennünket. Mi már készítjük a jövői 
évi jelmezünket. És Ti?

A szervezők Tardi Hajnalka, Sebestyén-Tóth Orsolya és Kováts Anna
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KrónikaKrónika
megfejteni, hogy ezeket mi okozza, mert ezek elfojtása vezet a dühhöz. 
Én-feltáró üzenetekkel tudjuk ezeket kommunikálni. A tréningen 
hosszasan gyakoroltuk, hogy hogyan figyeljünk úgy a másikra, hogy 
ne tegyük bele a saját közlendőnket, csupán csak hallgassuk meg.  
Első hallásra nem is gondolnánk, hogy a gyermekünkkel kialakított 
szemkapcsolat fontos lehet. A szemkapcsolat nemcsak a kapcsolatterem-
téshez nélkülözhetetlen, hanem a gyermek érzelmi szükségleteinek kielé-
gítéséhez is. Fontos a gyengeségeink kimutatása és a gyakorlás, gyakorlás, 
gyakorlás. Ha tehát az értő figyelmet használom, ha a gyermeké a problé-
ma, valamint én-üzenetekkel kommunikálok, ha az enyém a probléma, 
végül közösen keresünk megoldást, ha a miénk a probléma, akkor változ-
tathatunk azokon a közléssorompókon, amiket eddig használva csak ron-
tottuk az emberi kapcsolatainkat. 

Most ismét indul egy tanfolyam Almádiban, mindenkinek jó 
szívvel és szeretettel ajánlom. Érdeklődni a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban lehet vagy személyesen vagy az alábbi 
telefonszámon 06/88/542-553. Brokés-Hadházy Lívia

Szülőtréning
Szülőnek lenni nehéz. Mindenki érzi, tudja, akinek van gyermeke. 

Hogyan lehet véget vetni a háborúzásnak szülő és gyermek között? Mi-
ről beszéljünk, ha nekünk van problémánk? Mire figyeljünk, ha a gyer-
mekünk gondban van? Hogyan lehet vesztes nélkül megoldani a konf-
liktusokat? Hogyan lehet elérni a családi kapcsolatok harmóniáját? 

A szülőket gyakran vádolják, de nem képzik. A Kelet-Balatoni Térség 
Önkormányzati Társulása a TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 prog-
ram keretében a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szer-
vezésének köszönhetően az almádi Baba-mama klub tagjai részt vehettek 
egy 30 órás Thomas Gordon módszerén alapuló szülőképzésen, ahol el-
sajátíthattuk az eredményes szülői kommunikáció módszereit, hogy „elég 
jó” szülők lehessünk. A módszerek segítenek eligazodni dacos kicsikkel és 
ellenálló kamaszokkal egyaránt. A programot vezető tréner, Kozma Mar-
csi személyében egy nagyon melegszívű, ugyanakkor magával ragadó, 
rendkívül képzett és hozzáértő embert ismerhettünk meg.

Az emberek közötti tartós kapcsolatok közül a gyermekkoriak a 
legmeghatározóbbak, különösen azok, amelyek kitüntetett érzelmi 
fontossággal állnak fenn hosszú időn át. Ilyen kapcsolat a szülővel, 
pedagógussal fennálló kapcsolat, ami aszimmetrikus és egyben ki-
egészítő jellegű is, hiszen a fölérendelt fél feladata, hogy az aláren-
delt felet támogassa, vezesse, irányítsa. Hiba, ha a fölérendelt fél 
nem él a ráruházott irányító feladattal, vagy visszaél vele: tehát nem 
a segítő, hanem az elnyomó jelleg uralkodik benne.

A gyermekek alapszükséglete, hogy biztonságos, szeretetteljes környe-
zetben nőjenek fel; hogy kompetensnek érezzék magukat életkoruknak 
megfelelő feladatok megoldásában; mindezt önállóan tegyék. A nevelés 
gyakorlatának alapvető kategóriája pszichológiai irányzatoktól függetle-
nül a bizalom és az empátia. A bizalom, a feltétel nélküli elfogadás olyan 
pozitív érzelmi odafordulás a másik ember felé, amely nem a tulajdonsá-
goknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagában érték 
és tiszteletre méltó. Az empátia az emberi kapcsolatokban megnyilvánu-
ló beleérző megértés, amely a másik ember élményeit, érzéseit, valamint 
azok személyes jelentését pontosan és érzékenyen ragadja meg. 

A képzésen nagy hangsúlyt fordítottunk arra, amikor szülőként, há-
zastársként problémánk van, akkor a másik érzéseivel érdemes először 
kapcsolatba lépni. „Én-üzenetben” elmondani a saját érzéseinket úgy, 
hogy ne bántsuk meg a másikat. Amikor nem tudunk reálisan gon-
dolkodni, mert olyan dühösek vagyunk, akkor segít, ha időt kérünk.  
Gyakran nehéz úgy fogalmaznunk, hogy elkerüljük a „címkéket”, 
melyek értékítéletek, minősítések. A minősítések nem a helyzetet, 
hanem a kommunikációs partnert érintik, ezért többnyire bántók.

Amikor számunkra elfogadhatatlan a gyermek viselke-
dése, akkor fontos elmondanunk, hogy milyen nehézsé-
get okoz ez nekünk: időnkbe, pénzünkbe, terveink felboru-
lásába kerülhet, fájdalmas, zavaró, fárasztó, kényelmetlen. 
Ne megoldásokban, hanem szükségletekben gondolkozzunk: mond-
juk el az érzéseinket őszintén, ha valamit nem tudunk elfogad-
ni, mondjuk el a következményeit is. Az őszinteség nem támadás.  
Ez a fajta önfeltárás a másik félben is kapukat nyit meg, létrejön egy atmosz-
féra, amiben mindkét fél érzi, hogy fontos, szeretik és elfogadják, azt az álla-
potát, hogy nem tud mindig maximálisan a másik jólétében osztozni. Azaz 
külön-külön és együtt is nő az önbecsülésük. Ha a másik félé a probléma, 
akkor abban kell segítenünk, hogy maga oldja meg: „Nem halat, hálót!” 
Mielőtt tanácsot adnánk, fontos megkérdezni, hogy kíváncsi-e a vélemé-
nyünkre. A probléma olyan, mint egy hagyma. Az értő figyelmünkkel 
le tudunk hántani egy-egy héjat, így el tudunk jutni a probléma valódi 
forrásához. Probléma lehet a magára hagyottság, megalázottság, félelem, 
tehetetlenség, fájdalom, gátoltság, elfelejtettség, kirekesztettség. Fontos 

 „Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő hálózat kiépítése a kelet-
balatoni kistérségben” című tÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 azonosító számú 
pályázati program felhívása

A nyári napközis és bentlakásos táborokról 
Újra jön a nyár, és újra lesz tábor!

Kedves Szülők! Már most azon törik a fejüket, hogyan oldják meg gyerme-
keik tartalmas programokkal kísért biztonságos nyári felügyeletét? Mi segí-
tünk! A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása sikeres pályázatának 
finanszírozásával a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szerve-
zésében térítésmentes napközis és bentlakásos tábort kínálunk gyermekeik-
nek 2013. év nyarán. 

A jelentkezések elbírálásnál az alábbi feltételeket vesszük figyelembe: Bala-
tonalmádi, Alsóörs, Felsőörs településen állandó vagy tartózkodási hellyel ren-
delkezik a gyermek mindkét szülő dolgozik, így a gyermek nyári elhelyezése 
problémát okoz és / vagy egyik vagy mind a két szülő munkanélküli és / vagy 
kettő vagy több gyermek nevelkedik a családban és / vagy a szülő egyedül 
neveli gyermekét és / vagy lakásfenntartási támogatásban részesül és / vagy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és / vagy adósság-
csapdába került és / vagy a gyermekjóléti szolgálat által meghirdetett progra-
mokon a gyermek rendszeresen részt vesz. Ha valamelyik feltételnek megfe-
lel, kérjük, bátran adják be a jelentkezési lapot! A napközis táborba alsós (6-10 
éves korig) gyermekek jelentkezését várjuk, a bentlakásosba pedig a felsős 
(10-14 éves) gyermekek jelentkezésére számítunk.

A napközis táborokat június és július végén szervezzük meg, melynek konk-
rét időpontjait a jelentkezési lap benyújtásakor közöljük a pályázó gyermekek 
szüleivel. Napközis táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket érde-
kel a mesevilág és a játék, a mozgásos tevékenységek (túra, sport programok), 
népi kismesterségek fortélyai, a személyiség fejlesztés. A bentlakásos táborok 
időpontjai: 2013. július 1-7., július 15-21. és augusztus 2-8. Bentlakásos azokat 
a gyerekeket várjuk, akiket érdekelnek a mozgásos és kreatív tevékenységek, a 
hagyományápolás, a környezetvédelem és a természetismeret.

Jelentkezni írásban, a pályázati adatlapok kitöltésével lehet. Bővebb infor-
mációt kérhetnek, és a jelentkezési lapokat átvehetik a Balatonalmádi Szoci-
ális Alapszolgáltatási Központnál (Cím: 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32. 
Telefonszám:88/542-551) valamint Felsőörsön az Idősek Klubjában (Cím: 8227 
Felsőörs, Batthyány tér 5/1. Telefonszám: 87/577-204) nyitva tartási időben. 
Egy gyermek csak egy táborra pályázhat. Jelentkezési határidő: 2013. április 
15. A jelentkezési határidőn túli jelentkezések fogadására nincs lehetőségünk. 
A nyertes pályázókat 2013. május 1-ig írásban értesítjük a jelentkezés során le-
adott elérhetőségeken. Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad: Saj-
tos Ildikó szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint Csonka Gabriella projekt-
asszisztens a 88/542-553-as telefonszámon.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37. Tel/fax: 88/598-020 E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

Almádi Baba-mama klub
Klubunk 2009 elején kezdte meg működését a Pannónia Kulturá-

lis Központ   gyermekkönyvtárában. Ezen a bensőséges hangulatú he-
lyen kéthetente, péntek délelőtt szervezünk az érdeklődő kismamák-
nak és kisgyermekes anyukáknak előadásokat, beszélgetéseket. A témák 
mindig a minket érintő kérdésekkel kapcsolatosak, meghívott szakér-
tő vendégeink válaszolnak felvetéseinkre. Az utóbbi alkalmak legnép-
szerűbb előadásai a teljesség igénye nélkül. A szeretetnyelvekről, a fér-
fi és női kommunikáció és gondolkodás közti különbségekről, vala-
mint a gyermekek önkéntes engedelmességéről beszélgettünk Soós At-
tila családmediátorral, a gyermekek gyászfeldolgozásáról Szabóné Lász-
ló Lilla református lelkésszel, a helyben gyűjthető gyógynövényekről 
Takács Feri bácsival, a házi tartósítási eljárásokról, vegyszermentes be-
főzésről Szalay Tímeával, a Csalán Egyesület vezetőjével, a testvéri kap-
csolatokról Bacsárdi Csilla pszichológussal, valamint többek között a 
mindig aktuális szülésről, szoptatásról, hordozásról.

Viszont nemcsak ezen beszélgetések, klubalkalmak népszerűsíté-
se céljából ragadtam tollat, hanem, hogy beszámoljak arról a sok te-
vékenységről, amelyek valamilyen formában a klubhoz kapcsolód-
nak, hogy meséljek arról a sok, lelkes anyukáról, akik ezeket a tevé-
kenységeket koordinálják.

Babazászló - 2012 júliusában elindult útjára az almádi babazász-
ló. A kezdeményezés Kováts Anna ötlete. A zászló Nemes Éva cso-
dálatos munkája. A zászló mindig az újszülött kisbaba szülőház-
ára van kitűzve. A védőnők viszik el az első látogatáskor, és kb. egy 
hónapig van egy családnál. Célja, hogy a járókelők lássák és ör-
vendjenek, hogy abban a házban kisbaba született, a szomszédok 
pedig vegyék a a bátorságot, hogy be lehet kopogni egy tál leves-
sel. Először Simkó-Tardi Kornél születéséről adott hírt. Nagyon 
sok kisbaba születik Almádiban, van miért büszkélkednünk. Ez-
zel a zászlóval is tisztelgünk Kopp Máriának, aki a Három Király-
fi, Három Királylány mozgalom megálmodója volt. 

Babaruhabörze - A kinőtt gyermekruhák csereberélése. Évente két-
szer, tavasszal és ősszel a városi Piactéren szervezzük. Főszervezők: Bo-
ros Hanga és Csenge r.zoltan@upcmail.hu, csengeb@yahoo.com 

Gyermekkuckó-Pótmama szolgálat - Minden hétfőn 9.00-11.00-
ig a Baba-mama klub és a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai 
gyermekbarát környezetben biztosítják az apróságok játékos fel-
ügyeletét, amíg a szülő hivatalos  ügyeit intézi vagy egyszerűen csak 
szeretne kikapcsolódni két órát.

Homeopátiás tanfolyam - A homeopátiával való ismerkedés Sütő 
Erika homeopátiában jártas szakember segítségével. Havonta egy-
szer szervezzük a Pannóniában. Főszervező: Csontos Zsuzsanna 
csontoszsuzsi@freemail.hu

Komatál - 2011 júniusában indítottuk el a komatál mozgalmat. 
A célja, hogy a frissen szült édesanyáknak egy kis segítséget nyújt-
sunk úgy, hogy két hétig visszük a családnak az ebédet. Az édesanya 
így pihenhet a gyermekágy alatt, ismerkedhet kisbabájával, a főzés 
terhe alól megszabadul egy rövid időre. 

Magocskák családi délután - A Baba-mama klub és az óvoda közös 
kirándulása. A cél a leendő és a már ovis gyermekek családjainak ismer-
kedése, közösségépítés. Egy mese keretébe szövünk játékos feladatokat. 
Évente kétszer, ősszel és tavasszal szervezzük meg a Malomvölgyben.

Mandulás táncház - Havonta egyszer a Vörösberényi Művelődési 
Házban, családi táncház élőzenére. Célja közösségépítés, az élő nép-
zene és néptánc közelebbi megismerése. Főszervező: Kis Elvira, Ber-
ta Anikó, Kreutz Károly. Az ő áldozatos munkájuknak köszönhet-
jük ezt az egyre több embert vonzó eseményt.

Mandulás népművészeti gyermektábor - Évente egyszer szer-
vezzük, helyi gyermekeknek 2-14 éves kor között, helyi népmű-
vészekkel. A Táncházról és a Gyermektáborról az alábbi inter-

netes oldalon olvashatnak részletesen. Az oldalt Kis Elvira szer-
keszteti, nagyon színvonalas, szeretettel ajánlom mindenkinek: 
http://mandulastabor.blogspot.hu/ 

Születés ünnep - Évente egyszer, májusban szervezzük a Pannóni-
ában várandós kismamáknak és családjaiknak. Kerekasztal beszélge-
tések a szülés, születés természetéről.

Téli játszóház - A hideg téli hónapokban a játszótér helyett a 
Vörösberényi Művelődési Ház ad otthont gyermekeinknek heti 
egyszer közös játszadozásra. Főszervező: Sebestyén-Tóth Orsolya 
toth.orsolya13@gmail.com

Tipegők Farsangja - Minden évben február elején a legkisebbeket 
hívjuk farsangi mulatságba. A 0-4 év közötti gyermekeknek és csa-
ládjaiknak szól ez az alkalom egyre nagyobb érdeklődés által övezve. 
Az idén 62 jelmezes kisgyerek volt ott. Főszervező: Tardi Hajnalka 
htardi@hotmail.com

Vásárlói közösség - A helyi termelők termékeinek előnyben ré-
szesítése, kóstolók szervezése. Összejöveteleink alkalomszerűek. Fő-
szervező: Kováts Anna szabokovats@chello.hu

Végül, de nem utolsósorban szeretném megemlíteni Kováts An-
nát és Sebestyén-Tóth Orsolyát, akik a jelenlegi szülési szabadsá-
gom alatt vezetik a klubot. Nekik köszönhető, hogy a klubba újabb 
és újabb érdekes témával érkezik egy-egy előadó: március 8-án az al-
mádi óvodák mutatkoznak be; március 22-én az anyasági juttatá-
sokról beszélgetünk Kolcsár Edittel, aki a Magyar Államkincstártól 
érkezik hozzánk, április 5-én Szántai Dóra gyermekorvos vezet be 
minket az otthoni elsősegélynyújtás rejtelmeibe. Minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várunk minden programunkra.

Szeretném figyelmükbe ajánlani a klub saját internetes oldalát, 
ahol a fent leírtakról részletesen olvashatnak képes beszámolókat: 
http://babamamatandem.blogspot.hu/

  Brokés-Hadházy Lívia

Jelmezbe bújt tipegők
Királykisasszonyok, hercegnők, tündérek, kedves kis boszorká-

nyok, szuperhősök, egy kalózhajó teljes legénysége, csinos indián-
lányok, robot, viking, egy kisebb állatkert lakói – oroszlán, teknős, 
pók, méhecskék, denevér, szuszogó kistigrisek, malackák – az ő vi-
dám hangjuk töltötte be egy szeles, hideg vasárnap délután a Pan-
nónia nagytermét. 

Almádiban az elmúlt évek során hagyománnyá vált, hogy február ele-
jén a legkisebbeket hívjuk farsangi mulatságba.  A Tipegők Farsangját lel-
kes anyukák és apukák maroknyi csapata szervezi évről-évre. Az idén ren-
geteg játék várta a gyerekeket, hiszen a felajánlásoknak köszönhetően egy 
nagyobb játszóteret tudtunk berendezni. Egy másik asztalnál arcfestéssel 
tehették tökéletessé jelmezüket. Közös éneklés, mese és zenés felvonulás 
után a szülők, nagyszülők szavaztak a legötletesebb, legaranyosabb és leg-
félelmetesebb jelmezekre, de díjat kaptak a csapatok is. Végül persze min-
den kis jelmezes bálozó apró ajándékkal térhetett haza. Emlék egy sze-
les, hideg, mégis vidám délutánról. Szeles és hideg, de nekünk, szülők-
nek, látva gyermekeink kipirult, mosolygós arcát, mégis napfényes volt.

Köszönet a közreműködőknek, Nemes Évának az arcfestésért és Papp 
Veronikának, hogy énekelt a gyerekeknek, a gyerekekkel, sok-sok köszö-
net a támogatóknak: a veszprémi Kócoska meseboltnak és a balatonal-
mádi gyerekjatekok.hu-nak, hogy a játékokat biztosították számunkra, 
valamint óriási köszönet az önkéntes szülőknek, akik nem csupán az elő-
készületekben, hanem a lebonyolításban is aktívan részt vettek. És per-
sze köszönet a családjainknak, a fiainknak és férjeinknek, hogy az 
elmúlt hetekben támogattak bennünket. Mi már készítjük a jövői 
évi jelmezünket. És Ti?

A szervezők Tardi Hajnalka, Sebestyén-Tóth Orsolya és Kováts Anna
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VEKKORD

A VEKKORD (VEszprémi Kreatív KORtárs Dobbantó) 
Összművészeti Egyesület megszületését egy fontos felismerés előzte 
meg. Több zenész érezte úgy veszprémi helyszín és fellépési lehető-
ség hiányában, hogy valamit tennie kell. Ideje lenne újra létrehoz-
ni és fenntartani egy közösségi teret, amolyan klub jelleggel, ahol a 
Veszprém megyei zenekarok lehetőséget kaphatnának próbálni, fel-
lépni és összejönni egy közös örömzenélésre. Célkitűzéseink között 
szerepel a jövőben egy olyan bázis létrehozása, ahol állandóan bő-
vülő csoportunk, összművészeti jellegét kiaknázva, egy közösségi és 
bemutatkozási teret tud biztosítani minden missziónkkal szimpati-
záló alkotónak, művésznek, illetve művészeteket pártolóknak. 

Bár székhelyünk Veszprém, tevékenységünket a megyében, illetve 
a későbbiekben azon kívül is tervezzük. Szeretnénk jelen lenni a Ba-
latoni régióban is. Balatonalmádihoz kötődő tagjaink is vannak, így 
adott bemutkozásunk apropója. Programjainkkal új színt kívánunk 
hozni a városba, illetve célunk bevonni az itt élő és alkotó művésze-
ket, zenészeket, mert hisszük, hogy együtt még eredményesebb le-
het kulturális missziónk.

Az egyesülethez csatlakozni vágyókat, illetve tevékenységein-
ket támogatni kívánó művészek, alkotók, pártolók jelentkezését is 
örömmel fogadjuk. Bővebb információ a www.vekkord.hu honla-
pon, illetve facebook oldalunkon elérhető.

Várunk mindenkit szerettel április 6-án Balatonalmádiba, tavasz-
köszöntő családi napunkra.

Könyvtárak
Gondolnád-e kedves Olvasó, hogy a könyvtárak nem a jelenkor 

vívmányai? A régészek találtak az Indus-völgyi civilizációk által lét-
rehozott, mérnöki pontossággal megtervezett városokat, s bennük 
természetesen könyvtárakat – ezekben sok ezernyi, égetett téglala-
pocskára „írott” könyvet. 

Mióta az ember késztetést érzett arra, hogy tudását, élményeit, 
továbbadja az utána jövő nemzedékeknek, készített valamiféle írást. 
Minden anyagot felhasznált, melyről gondolta, hogy időtálló. S, 
mint ilyen, megőrzi majd – az ő szövegeit. Íródtak „könyvek” kőbe 
vésve, agyagra karcolva, selyemre, állati bőrökre, rizsszalmából, vagy 
papiruszsás leveléből préselt anyagra, pálmalevélre, fatáblára, fémla-
pokra rótt különös – máig meg nem fejtett jelekkel. S a múlt idők 
könyvtáraiban tartalmuk szerint rendszerezve pihentek ezen mű-
vek. Akár csak napjainkban.

Családunkban az olvasás fontos szereppel bírt. Mióta az eszemet 
tudtam, mindig meséltek nekem, volt, hogy fejből, máskor könyv-
ből. Mindenikünk könyvbe merült szabad óráiban. Mivel pénzünk 
nem nagyon volt a vásárlásra, ezért beiratkoztunk előbb az iskolai, 
majd a pápai városi könyvtárba. Egyszer kiszámoltam, hogy nagy-
jából hányat olvashattam el, amíg onnan kölcsönöztem ki a köny-
veket. Nos, ez körülbelül két ezer kötet lehetett – hetente mentem 
cserélni az olvasnivalót, négyet, ötöt egyszerre, öt éven át. De nem 
ám kis füzetecskéket, hanem komoly, a világirodalom klasszikus és 
modern műveit is. Amikor egy országos földrajzi vetélkedőre, még 
diákként, írtam pályázatomat, a Petőfi gimnázium tanári könyvtá-
rába is bebocsátást nyertem, ahol bámulatos mennyiségű, és cso-
dálatos - talán pár száz éves - könyvek is sorakoztak a mennyeze-
tig érő polcokon. 

Későbbi iskoláimban, mint tanerő, szintén a könyvtár tagja let-
tem. Azután, amikor lehetőségem nyílt rá, elkezdtem itthoni pol-
caim „megtöltését” könyvekkel. Balatonalmádiba költözve tudtam 
ugyan, merre található a könyvtár, de azokban az időkben nem na-
gyon jutott időm olvasásra, mert építkeztünk, vidékre jártam, ki-
csik voltak a gyerekek…

Mióta a Pannónia Kulturális Központ Könyvtára megnyílt - bár 
nem mindig egyforma szorgalommal - de látogatója vagyok. Meg 
sem közelíti ugyan méreteiben, pompázatosságban a szülőváros-
omét, de nagyon kellemes a légkör. Az itt dolgozók mindig segítő-
készek, kedvesek, vidámak. Volt, hogy kevéske időmben csak egy-
egy folyóirat lapozására tértem be, de a beszűrődő napfénytől vilá-
gos, kényelmes, csendes környezetben igazán el tudtam mélyedni 
olvasnivalómban.

Nagyon örültem, hogy gyermekkönyvtárat is kialakítottak az 
épületben. Tanítványaimat gyakran bíztattam felkeresésére, tudo-
másom szerint többen is beiratkoztak annak idején. 

Igazán meglepő élményt kaptam itt: múlt ősszel felkért a ked-
ves könyvtáros kisasszony, hogy tartanék könyvismertetőt iskolá-
soknak. Habozás nélkül felvállaltam, bár pár év kihagyás után kissé 
nehezen indult be „kis szürke állományom”, élmény volt számom-
ra, hogy sikerült lekötnöm szavaimmal a gyerekeket.

Mert mit is „tudhatnak” a könyvek, amit sem televízió, sem videó 
felvétel nem nyújthat? 

 Ha kezedbe veszed a művet, amely felkeltette érdeklődésedet, ki-
zárhatod környezeted neszeit. Mint egy titkos rejtekhelyre, úgy el-
bújhatsz olvasmányodba. Képzeletedet lángra gyújthatják a szavak. 
Szárnyalhatsz a hősökkel együtt. Végigjárhatod az utazóval a világ 
összes csodás helyét. Felfedezhetsz, évezredekkel távolabbi időkbe 
utazhatsz– akár a múltba, akár a jövőbe. Minden olyanná válik, 
amilyenné te képzeled. 

 Boda Zoltánné nyugalmazott tanító

Asszonyfarsang Almádiban
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi szervezete immáron har-

madik alkalommal rendezte meg február 8-án Asszonyfarsangját, 
hogy programjaikat színesítsék és népszerűsítsék.

Rendezvényükön házi süteményekkel, saját készítésű salátákkal 
kedveskedtek egymásnak és családtagjaiknak. Németh Jánosné el-
mondta, hogy az elmúlt évekhez képest az idei bálra nem tudtak tel-
jes egészében készülni a nagy hó, a rossz idő és a rövid farsangi idő-
szak miatt,  illetve nem szerették volna, ha más programmal ütkö-
zött volna farsangjuk. A műsort három tündér: Tarnavölgyi Panni, 
Lili és Hédi nyitotta meg egy tündérmesével. Ezt követően „Ilyenek 
a nők” címmel szatirikus és olykor-olykor pikáns viccekkel szóra-
koztatták a nagyérdeműt, majd aki kedvet kapott a karaokéhoz, azt 
is kipróbálhatta. A családias összejövetel jó hangulatban telt kelle-
mes zenével a Pannónia Kulturális Központban.

Következő rendezvényük márc. 24-én vasárnap 15 órakor a Víz-
napi Balcsi Party lesz az almádi mólónál. Beke Eszter

Katolikus Bál Berényben

Hosszú kihagyás után 2013. február 1-jén pénteken este az Almá-
di és Berényi Plébánia újra Katolikus farsangi bált rendezett, most a 
Vörösberényi Kultúrházban.  

Szabó János plébános mellett szolgál 2012. novemberétől Papp Ist-
ván káplánunk. Ő  és a segítő, szorgalmas asszonyok már előző nap 
megtöltötték az erdélyi töltött káposzta gombócait, s odatették rotyog-
ni a tűzre, a szépséges csülkökkel együtt. A többi segítő pedig, János 
atya vezetésével gyönyörűen berendezte és feldíszítette a termet, tálal-
ta a süteményeket, becsomagolta a szebbnél szebb tombolatárgyakat.

Este 7 órától gyülekeztünk. Fél nyolckor János atya vidám meg-
nyitója már közel 120 vendégnek szólt - alaposan megtöltöttük a ter-
met. Aztán kezdődött a vacsora: István atya elmondta a szülőhazájá-
ból hozott finom töltött káposzta receptjét: “Végy 15 kg húst és ízesí-
tésnek 10 csülköt... “, – kezdődött a recept, melyet most, a böjti idő-
szakra tekintettel, inkább nem folytatunk. Szalay László füredi pin-
cészetéből hozzá illő balatonfelvidéki száraz borral öblítgettük az ízes 
falatokat, s ezután elkezdődött a tánc, amihez talpalávalóról az ajkai 
Dinamit együttes gondoskodott.  Fél 11-től pazar tombolahúzáson 
mulathattunk,  majd árverésen különleges tárgyak kerültek kalapács 
alá, melyeknek  mindegyikéhez érdekes történetet fűzött János atya.

Éjfélkor: Imádság és himnuszok minden magyarért. Ezt követő-
en remek saláták kerültek a bendőkbe, és bőségesen édes és sós házi 
sütemények garmadája. Meglepően sok volt a fiatal, de az időseb-
bek is hajnalig ropták a táncot. Jóízű beszélgetések erősítették a ba-
rátságot, a keresztény közösséget, mi nagyon élveztük a társaságot.

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a 
bál sikeréhez! Isten áldja Őket! Köszönjük mindenkinek aki részt 
vett és jól érezte magát!

A bál jótékonysági jellegű volt. A nyereséget a hittanos gyerme-
kek nyári táboroztatására fordítják. Töltési Erzsébet - Molnár Enikő

Recept
Marcipános szelet

Tészta: 3 tojás sárgáját 12 dkg cukrot ,4 evőkanál meleg vizet, 4 
evőkanál olajat, 1 mokkáskanál sütőport, 12 dkg lisztet összekeve-
rünk, majd a 3 tojás fehérjének kemény habját óvatosan hozzáke-
verjük. Fél gáztepsiben megsütjük.

Krém: 25 dkg Rámát, 20 dkg porcukorral melegítünk, majd hoz-
záadjuk a 25 dkg búzadarát és 1 mandulaaromát, s ezt melegen a 
megsült tésztára kenjük. Ha kihűlt, a tésztát olvasztott étcsokival 
bevonjuk. (A búzadarát nem kell megfőzni.)  Ö. Á.

Tél és tavasz a „Varázsszigeten”

A Varázssziget Magánóvoda és Bölcsőde színes programokban 
bővelkedett a télen is. A Vörösberényi Polgári Olvasókörnek kö-
szönhetően, megérkezett intézményünkbe is a Mikulás, majd ezt 
követte egy meghitt adventi ünnepség, ahol az intézmény dolgo-
zói elvarázsolták zenés, gyertyafényes előadásukkal a gyerekeket és 
a szülőket. Madár-ovi programsorozatunk keretében, óvodásaink 
részt vettek egy madárbefogáson a Balaton- felvidéki Nemzeti Park 
csopaki területén, majd az almádi kikötő környékén figyelték meg 
a madarakat vízben és vízparton egyaránt. Nagycsoportosaink részt 
vettek a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola által hirdetett 
bábkészítő pályázaton, ahol különdíjban részesültek. A csodás bá-
bok készítői: Gelencsér Nóra, György Kíra, Máhl Levente, Mesics 
Borbála, Nagy Luca, Solymosi András, Tamtom Péter. Gratulálunk 
a szép eredményhez!

Intézményünk tavasszal is sokféle programmal várja a város 
gyermekeit és szüleit. Március 23-án, szombaton 8.30-12 órá-
ig újra megrendezzük a baba- és gyermekruha börzénket, mely-
re várjuk az árusítani és a vásárolni vágyó szülőket egyaránt.                                                           
Árusításhoz előzetes jelentkezés szükséges! A nagysikerű Márton- 
napi játszóházhoz hasonlóan, március 26-án, kedden 16.30-tól 
nyílt nappal egybekötött Húsvéti Játszóházat rendezünk, melyre 
nem csak intézményünk tagjait várjuk sok szeretettel, hanem min-
den kedves érdeklődőt!

További információk intézményünkben vagy a 06/30-282-44-
45-ös telefonszámon kérhetők. Szeretettel várunk mindenkit ren-
dezvényeinken! Putz Andrea intézményvezető

Vidám asztaltársaságok a Katolikus bálban

Fotó: Wagner József

Fotó: Panaj

nnnnnnBakony-Balaton 2. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0089
A Pannónia könyvtára pályázatot nyújtott be és nyert el konzor-

ciumban Balatonfüred és Zirc városi könyvtárával. A Tudásdepó-
Expressz jelen pályázata az eddigi eredményes együttműködés-
re alapozva a három könyvtár összehangolt szolgáltatásbővítését és 
a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítését tűzte ki célul.

A jelen támogatás a könyvtárakban már több éve folyó munka 
elmélyítésére, kiterjesztésére ad lehetőséget, amelynek során há-
rom területen tudunk fejlesztést végrehajtani: a könyvtári állo-
mány feltártsága Balatonalmádiban és a hozzánk tartozó települése-
ken 100%-os. A feltárás mélységét azonban növelnünk kell, hogy a 
használók hatékonyabban juthassanak a kellő információkhoz. Ezt 
a könyvek tematikus feltárásának és a gyűjteményes kötetek analiti-
kus feldolgozásának felgyorsításával tudjuk elérni.

A helytörténeti tudásvagyon megosztása minden közkönyvtárban a 
fő feladatok közé tartozik, így mi is kitartóan dolgozunk az Új Almá-
di újság régebbi évfolyamainak, valamint a Váth hagyatéknak a digita-
lizálásán. Újfajta helytörténeti feltárást tesz lehetővé a wikipédia könyv-
tárunk által kialakított felülete, amelyet már több helyen is használnak 
megyénkben. A pályázat segítséget nyújt a folyamat felgyorsítására illet-
ve az egységesítésre az együttműködő könyvtárak között.

A könyvtár - együttműködve az általános iskolákkal és azok könyv-
táraival -, fejlesztő pedagógus szakember segítségével támogatja az ol-
vasási- és szövegértési gondokkal küzdő gyermekeket. Az éven át tar-
tó program kiegészül egy öt napos nyári táborral.  Fné Anna
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KrónikaKultúra
VEKKORD

A VEKKORD (VEszprémi Kreatív KORtárs Dobbantó) 
Összművészeti Egyesület megszületését egy fontos felismerés előzte 
meg. Több zenész érezte úgy veszprémi helyszín és fellépési lehető-
ség hiányában, hogy valamit tennie kell. Ideje lenne újra létrehoz-
ni és fenntartani egy közösségi teret, amolyan klub jelleggel, ahol a 
Veszprém megyei zenekarok lehetőséget kaphatnának próbálni, fel-
lépni és összejönni egy közös örömzenélésre. Célkitűzéseink között 
szerepel a jövőben egy olyan bázis létrehozása, ahol állandóan bő-
vülő csoportunk, összművészeti jellegét kiaknázva, egy közösségi és 
bemutatkozási teret tud biztosítani minden missziónkkal szimpati-
záló alkotónak, művésznek, illetve művészeteket pártolóknak. 

Bár székhelyünk Veszprém, tevékenységünket a megyében, illetve 
a későbbiekben azon kívül is tervezzük. Szeretnénk jelen lenni a Ba-
latoni régióban is. Balatonalmádihoz kötődő tagjaink is vannak, így 
adott bemutkozásunk apropója. Programjainkkal új színt kívánunk 
hozni a városba, illetve célunk bevonni az itt élő és alkotó művésze-
ket, zenészeket, mert hisszük, hogy együtt még eredményesebb le-
het kulturális missziónk.

Az egyesülethez csatlakozni vágyókat, illetve tevékenységein-
ket támogatni kívánó művészek, alkotók, pártolók jelentkezését is 
örömmel fogadjuk. Bővebb információ a www.vekkord.hu honla-
pon, illetve facebook oldalunkon elérhető.

Várunk mindenkit szerettel április 6-án Balatonalmádiba, tavasz-
köszöntő családi napunkra.

Könyvtárak
Gondolnád-e kedves Olvasó, hogy a könyvtárak nem a jelenkor 

vívmányai? A régészek találtak az Indus-völgyi civilizációk által lét-
rehozott, mérnöki pontossággal megtervezett városokat, s bennük 
természetesen könyvtárakat – ezekben sok ezernyi, égetett téglala-
pocskára „írott” könyvet. 

Mióta az ember késztetést érzett arra, hogy tudását, élményeit, 
továbbadja az utána jövő nemzedékeknek, készített valamiféle írást. 
Minden anyagot felhasznált, melyről gondolta, hogy időtálló. S, 
mint ilyen, megőrzi majd – az ő szövegeit. Íródtak „könyvek” kőbe 
vésve, agyagra karcolva, selyemre, állati bőrökre, rizsszalmából, vagy 
papiruszsás leveléből préselt anyagra, pálmalevélre, fatáblára, fémla-
pokra rótt különös – máig meg nem fejtett jelekkel. S a múlt idők 
könyvtáraiban tartalmuk szerint rendszerezve pihentek ezen mű-
vek. Akár csak napjainkban.

Családunkban az olvasás fontos szereppel bírt. Mióta az eszemet 
tudtam, mindig meséltek nekem, volt, hogy fejből, máskor könyv-
ből. Mindenikünk könyvbe merült szabad óráiban. Mivel pénzünk 
nem nagyon volt a vásárlásra, ezért beiratkoztunk előbb az iskolai, 
majd a pápai városi könyvtárba. Egyszer kiszámoltam, hogy nagy-
jából hányat olvashattam el, amíg onnan kölcsönöztem ki a köny-
veket. Nos, ez körülbelül két ezer kötet lehetett – hetente mentem 
cserélni az olvasnivalót, négyet, ötöt egyszerre, öt éven át. De nem 
ám kis füzetecskéket, hanem komoly, a világirodalom klasszikus és 
modern műveit is. Amikor egy országos földrajzi vetélkedőre, még 
diákként, írtam pályázatomat, a Petőfi gimnázium tanári könyvtá-
rába is bebocsátást nyertem, ahol bámulatos mennyiségű, és cso-
dálatos - talán pár száz éves - könyvek is sorakoztak a mennyeze-
tig érő polcokon. 

Későbbi iskoláimban, mint tanerő, szintén a könyvtár tagja let-
tem. Azután, amikor lehetőségem nyílt rá, elkezdtem itthoni pol-
caim „megtöltését” könyvekkel. Balatonalmádiba költözve tudtam 
ugyan, merre található a könyvtár, de azokban az időkben nem na-
gyon jutott időm olvasásra, mert építkeztünk, vidékre jártam, ki-
csik voltak a gyerekek…

Mióta a Pannónia Kulturális Központ Könyvtára megnyílt - bár 
nem mindig egyforma szorgalommal - de látogatója vagyok. Meg 
sem közelíti ugyan méreteiben, pompázatosságban a szülőváros-
omét, de nagyon kellemes a légkör. Az itt dolgozók mindig segítő-
készek, kedvesek, vidámak. Volt, hogy kevéske időmben csak egy-
egy folyóirat lapozására tértem be, de a beszűrődő napfénytől vilá-
gos, kényelmes, csendes környezetben igazán el tudtam mélyedni 
olvasnivalómban.

Nagyon örültem, hogy gyermekkönyvtárat is kialakítottak az 
épületben. Tanítványaimat gyakran bíztattam felkeresésére, tudo-
másom szerint többen is beiratkoztak annak idején. 

Igazán meglepő élményt kaptam itt: múlt ősszel felkért a ked-
ves könyvtáros kisasszony, hogy tartanék könyvismertetőt iskolá-
soknak. Habozás nélkül felvállaltam, bár pár év kihagyás után kissé 
nehezen indult be „kis szürke állományom”, élmény volt számom-
ra, hogy sikerült lekötnöm szavaimmal a gyerekeket.

Mert mit is „tudhatnak” a könyvek, amit sem televízió, sem videó 
felvétel nem nyújthat? 

 Ha kezedbe veszed a művet, amely felkeltette érdeklődésedet, ki-
zárhatod környezeted neszeit. Mint egy titkos rejtekhelyre, úgy el-
bújhatsz olvasmányodba. Képzeletedet lángra gyújthatják a szavak. 
Szárnyalhatsz a hősökkel együtt. Végigjárhatod az utazóval a világ 
összes csodás helyét. Felfedezhetsz, évezredekkel távolabbi időkbe 
utazhatsz– akár a múltba, akár a jövőbe. Minden olyanná válik, 
amilyenné te képzeled. 

 Boda Zoltánné nyugalmazott tanító

Asszonyfarsang Almádiban
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi szervezete immáron har-

madik alkalommal rendezte meg február 8-án Asszonyfarsangját, 
hogy programjaikat színesítsék és népszerűsítsék.

Rendezvényükön házi süteményekkel, saját készítésű salátákkal 
kedveskedtek egymásnak és családtagjaiknak. Németh Jánosné el-
mondta, hogy az elmúlt évekhez képest az idei bálra nem tudtak tel-
jes egészében készülni a nagy hó, a rossz idő és a rövid farsangi idő-
szak miatt,  illetve nem szerették volna, ha más programmal ütkö-
zött volna farsangjuk. A műsort három tündér: Tarnavölgyi Panni, 
Lili és Hédi nyitotta meg egy tündérmesével. Ezt követően „Ilyenek 
a nők” címmel szatirikus és olykor-olykor pikáns viccekkel szóra-
koztatták a nagyérdeműt, majd aki kedvet kapott a karaokéhoz, azt 
is kipróbálhatta. A családias összejövetel jó hangulatban telt kelle-
mes zenével a Pannónia Kulturális Központban.

Következő rendezvényük márc. 24-én vasárnap 15 órakor a Víz-
napi Balcsi Party lesz az almádi mólónál. Beke Eszter

Katolikus Bál Berényben

Hosszú kihagyás után 2013. február 1-jén pénteken este az Almá-
di és Berényi Plébánia újra Katolikus farsangi bált rendezett, most a 
Vörösberényi Kultúrházban.  

Szabó János plébános mellett szolgál 2012. novemberétől Papp Ist-
ván káplánunk. Ő  és a segítő, szorgalmas asszonyok már előző nap 
megtöltötték az erdélyi töltött káposzta gombócait, s odatették rotyog-
ni a tűzre, a szépséges csülkökkel együtt. A többi segítő pedig, János 
atya vezetésével gyönyörűen berendezte és feldíszítette a termet, tálal-
ta a süteményeket, becsomagolta a szebbnél szebb tombolatárgyakat.

Este 7 órától gyülekeztünk. Fél nyolckor János atya vidám meg-
nyitója már közel 120 vendégnek szólt - alaposan megtöltöttük a ter-
met. Aztán kezdődött a vacsora: István atya elmondta a szülőhazájá-
ból hozott finom töltött káposzta receptjét: “Végy 15 kg húst és ízesí-
tésnek 10 csülköt... “, – kezdődött a recept, melyet most, a böjti idő-
szakra tekintettel, inkább nem folytatunk. Szalay László füredi pin-
cészetéből hozzá illő balatonfelvidéki száraz borral öblítgettük az ízes 
falatokat, s ezután elkezdődött a tánc, amihez talpalávalóról az ajkai 
Dinamit együttes gondoskodott.  Fél 11-től pazar tombolahúzáson 
mulathattunk,  majd árverésen különleges tárgyak kerültek kalapács 
alá, melyeknek  mindegyikéhez érdekes történetet fűzött János atya.

Éjfélkor: Imádság és himnuszok minden magyarért. Ezt követő-
en remek saláták kerültek a bendőkbe, és bőségesen édes és sós házi 
sütemények garmadája. Meglepően sok volt a fiatal, de az időseb-
bek is hajnalig ropták a táncot. Jóízű beszélgetések erősítették a ba-
rátságot, a keresztény közösséget, mi nagyon élveztük a társaságot.

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a 
bál sikeréhez! Isten áldja Őket! Köszönjük mindenkinek aki részt 
vett és jól érezte magát!

A bál jótékonysági jellegű volt. A nyereséget a hittanos gyerme-
kek nyári táboroztatására fordítják. Töltési Erzsébet - Molnár Enikő

Recept
Marcipános szelet

Tészta: 3 tojás sárgáját 12 dkg cukrot ,4 evőkanál meleg vizet, 4 
evőkanál olajat, 1 mokkáskanál sütőport, 12 dkg lisztet összekeve-
rünk, majd a 3 tojás fehérjének kemény habját óvatosan hozzáke-
verjük. Fél gáztepsiben megsütjük.

Krém: 25 dkg Rámát, 20 dkg porcukorral melegítünk, majd hoz-
záadjuk a 25 dkg búzadarát és 1 mandulaaromát, s ezt melegen a 
megsült tésztára kenjük. Ha kihűlt, a tésztát olvasztott étcsokival 
bevonjuk. (A búzadarát nem kell megfőzni.)  Ö. Á.

Tél és tavasz a „Varázsszigeten”

A Varázssziget Magánóvoda és Bölcsőde színes programokban 
bővelkedett a télen is. A Vörösberényi Polgári Olvasókörnek kö-
szönhetően, megérkezett intézményünkbe is a Mikulás, majd ezt 
követte egy meghitt adventi ünnepség, ahol az intézmény dolgo-
zói elvarázsolták zenés, gyertyafényes előadásukkal a gyerekeket és 
a szülőket. Madár-ovi programsorozatunk keretében, óvodásaink 
részt vettek egy madárbefogáson a Balaton- felvidéki Nemzeti Park 
csopaki területén, majd az almádi kikötő környékén figyelték meg 
a madarakat vízben és vízparton egyaránt. Nagycsoportosaink részt 
vettek a balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola által hirdetett 
bábkészítő pályázaton, ahol különdíjban részesültek. A csodás bá-
bok készítői: Gelencsér Nóra, György Kíra, Máhl Levente, Mesics 
Borbála, Nagy Luca, Solymosi András, Tamtom Péter. Gratulálunk 
a szép eredményhez!

Intézményünk tavasszal is sokféle programmal várja a város 
gyermekeit és szüleit. Március 23-án, szombaton 8.30-12 órá-
ig újra megrendezzük a baba- és gyermekruha börzénket, mely-
re várjuk az árusítani és a vásárolni vágyó szülőket egyaránt.                                                           
Árusításhoz előzetes jelentkezés szükséges! A nagysikerű Márton- 
napi játszóházhoz hasonlóan, március 26-án, kedden 16.30-tól 
nyílt nappal egybekötött Húsvéti Játszóházat rendezünk, melyre 
nem csak intézményünk tagjait várjuk sok szeretettel, hanem min-
den kedves érdeklődőt!

További információk intézményünkben vagy a 06/30-282-44-
45-ös telefonszámon kérhetők. Szeretettel várunk mindenkit ren-
dezvényeinken! Putz Andrea intézményvezető

Vidám asztaltársaságok a Katolikus bálban

Fotó: Wagner József

Fotó: Panaj

nnnnnnBakony-Balaton 2. - TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0089
A Pannónia könyvtára pályázatot nyújtott be és nyert el konzor-

ciumban Balatonfüred és Zirc városi könyvtárával. A Tudásdepó-
Expressz jelen pályázata az eddigi eredményes együttműködés-
re alapozva a három könyvtár összehangolt szolgáltatásbővítését és 
a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének 
erősítését tűzte ki célul.

A jelen támogatás a könyvtárakban már több éve folyó munka 
elmélyítésére, kiterjesztésére ad lehetőséget, amelynek során há-
rom területen tudunk fejlesztést végrehajtani: a könyvtári állo-
mány feltártsága Balatonalmádiban és a hozzánk tartozó települése-
ken 100%-os. A feltárás mélységét azonban növelnünk kell, hogy a 
használók hatékonyabban juthassanak a kellő információkhoz. Ezt 
a könyvek tematikus feltárásának és a gyűjteményes kötetek analiti-
kus feldolgozásának felgyorsításával tudjuk elérni.

A helytörténeti tudásvagyon megosztása minden közkönyvtárban a 
fő feladatok közé tartozik, így mi is kitartóan dolgozunk az Új Almá-
di újság régebbi évfolyamainak, valamint a Váth hagyatéknak a digita-
lizálásán. Újfajta helytörténeti feltárást tesz lehetővé a wikipédia könyv-
tárunk által kialakított felülete, amelyet már több helyen is használnak 
megyénkben. A pályázat segítséget nyújt a folyamat felgyorsítására illet-
ve az egységesítésre az együttműködő könyvtárak között.

A könyvtár - együttműködve az általános iskolákkal és azok könyv-
táraival -, fejlesztő pedagógus szakember segítségével támogatja az ol-
vasási- és szövegértési gondokkal küzdő gyermekeket. Az éven át tar-
tó program kiegészül egy öt napos nyári táborral.  Fné Anna
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Jöjjön elJöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. március 8. és április 24. 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)

Márciusban és áprilisban 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 időpontban is előzetes egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Március 8. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Március 8. péntek 13-18 óra között 
NŐNAPI VÉRADÁS 
Helyszín: Pannónia alsó szintje (3-4. termek) 
Tel.: 70/933-80-54 (Libisch Éva) 

Március 8. péntek 18 óra  
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN! 
Gedeon bácsi visszatér és újabb sztárvendéget hoz magával! 
Nőnapi zenés buli a Concord Együttessel 
Nőnapi vendégeink között kisorsolunk 2 db háromszemélyes  görögországi utazást.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-515 

Március 9. szombat 16 óra 
ÉLETTEREINK - Amatőr kiállítás megnyitója Vörösberényben 
A kiállítást megnyitja: Jáger István grafikusművész
„Élettereink” címmel pályázatot hirdet, 10 évesnél idősebb nem hivatásos alkotók számá-
ra a Vörösberényi Kultúrház. Várjuk a tetszőleges technikával készült (rajz, festmény, plasz-
tika…), kiállításra alkalmas állapotú, keretezett, paszpartuval ellátott, akasztózott, a témá-
hoz kapcsolódó műveket. Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással pályázhat. Az alkotásokat le-
adhatják a Vörösberényi Kultúrházban munkanapokon 16-19 óra között legkésőbb 2013. 
március 5-ig. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 12. kedd 12 óra 
FILHARMÓNIA HANGVERSENY SOROZAT  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/371-170 (Varga-Mészáros Mónika) 

Március 14. csütörtök 17 óra 
PETŐFI – A NEMZETI HŐS 
A KISKŐRÖSI PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM VÁNDORKIÁLLÍTÁ-
SÁNAK MEGNYITÓJA 
A kiállítást megnyitja: Filus Erika, irodalmi muzeológus, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum munkatársa. A kiállítás megtekinthető április 13-ig, az intézmény nyitva 
tartási idejében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 14. csütörtök 18 óra 
FÁKLYÁS FELVONULÁS A VÁROSHÁZ TÉRRŐL A SZENT ERZSÉBET LIGET 
KOSSUTH SZOBRÁIG
MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR A KOSSUTH SZOBORNÁL 
A menetet vezetik Balatonalmádi Város Vegyeskara és a Vörösberény Lovas Egyesület hu-
szárjai. A Kossuth-szobornál megtartott műsorban közreműködnek az almádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium tanulói. 
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet Liget – Kossuth szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 15. péntek 11 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848-49-ES FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár
Műsort adnak a Balatonalmádi Város Vegyeskara, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanu-
lói, a Botorka Táncegyüttes és Kutics Kristóf. Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a 
koszorúzni kívánó szervezeteket, hogy legkésőbb március 14-ig jelezzék az intézménynek 
koszorúzási szándékukat. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Petőfi szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 16. szombat  21.30 óra
Hollywoodoo és OctoberSun koncert
Helyszín: Méj’Víz, Balatonalmádi
Belépő: 1000 Ft

Március 18. hétfő 18 óra 
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Népszokások, néphagyományok kalendáriuma – Előadó: Németh Mihályné Irénke bo-
rász-kertbarát 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 20. szerda 16 és 17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 23. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Március 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nőnapi rendezvény – Ünnepi műsor, meglepetés – vacsora – tombola
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 28. csütörtök 16-18 óra között
GYERE, KÉSZÜLJ VELÜNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE! 
Kreatív, kézműves játszóház a húsvét és tavaszvárás témakörében a Varázssziget Magánóvoda 
munkatársaival: gipszforma festés;  virágcsengő, tulipánkosár, nyuszis, bárányos dísz készítése,  
papírmasétojás díszítés; húsvéti színező; húsvéti tojástartó,  tavaszi virágcsipesz és húsvéti üdvöz-
lőkártya készítése. A játszóház végén pedig tavaszi körjátékok játszása! A belépés díjtalan! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Április 5. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Elsősegélynyújtás otthon – vendégünk: dr. Szántai Dóra 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141 

Április 6. szombat 15 óra 
VÖRÖSBERÉNYI „FÁBIÁN JÓZSEF” KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
HÁZI BORVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc)

Április 6. szombat 10-17 óra között
KIKEL-E-Tavaszköszöntő családi nap 
Könnyűzenei koncertek, kiállítás, élő alkotás a Nyitott Műterem és a Füred-art alkotói-
val a VEKKORD Összművészeti Egyesület szervezésében. A helyi, illetve környékbeli al-
kotni vágyó művészeket is várjuk szeretettel. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ, Balatonalmádi

Április 9. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Hungarikumok Előadó: Dr. Gundel János 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Április 10. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
„Kézfogás Európa Szoborpark” Balatonalmádiban Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 12. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról!  Az Almádi Újsággal közös honismereti játék eredményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Április 12. péntek 14 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Néptáncosok megyei bemutatója Peremartonban
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 
Április 13. szombat 18 óra 
DUMASZÍNHÁZ 
Lórán Barnabás- Trabarna, Szupkay Viktor és Dombóvári István
Jegyár: 2000 Ft, a helyszínen elővételben megvásárolható. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-515 

Április 13. szombat 
Jótékonysági bál Vörösberényben a Művelődési Központ támogatására 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

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

Április 19. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Fogas kérdések – vendégünk dr. Sipos Ágnes 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141 

Április 20. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Április 24. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Férfinap: ünnepi műsor, meglepetés – vacsora Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Vörösberényi Vöröskereszt
Minden hónap második csütörtökén,16 órakor a vörösberényi 

Kultúrházban gyűlést tartunk. Tel.: +36305050376   Varjas Csabáné 

Közlemény
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2013. március 23-án, délelőtt 

10 órakor tartja éves Közgyűlését  a Porció étteremben. A rendez-
vény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Elnökség

Utazzon velünk a fények városába,
PÁRIZSBA!

6 nap 5 éjszaka vidám társasággal
Időpont:   2013. május 26-31-ig. 
Útvonal:   Balatonalmádi-Bécs-Passau-Saárbücken-Metz-

Párizs
Utazás:   kényelmes,légkondicionált, 50 fős autóbusszal
Elhelyezés:  2 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás:  büféreggeli
Részvételi díj: 88 000 Ft
  A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 

az 5 éjszakai szállást reggelivel, a felsorolt progra-
mokat és a magyar nyelvű idegenvezetést, de nem 
tartalmazza a balesetbiztosítást és a belépődíjakat. 
Az utazásra még korlátozott számban lehet jelent-
kezni.

Helyfoglalás:  március 26-ig 30 000 Ft előleg  befizetésével.
Érdeklődni: a 30/902-4268 telefonon

Rodin a Vaszary villában
Március 15-től egyidejűleg öt kiállításnak ad otthont Balatonfü-

reden a Vaszary villa.
A Budapesti Szépművészeti Múzeumból érkezik a Rodin kiállítás 

anyaga. Auguste Rodint ma a modern kor talán legrangosabb szob-
rászművészeként tiszteli a világ. 1877-ben Brüsszelben mutatta be első 
jelentősebb művét, Az Érckor című, életnagyságú férfialakot, amely 
nyomban nagy visszhangot keltett. Auguste Rodinnek világkiállításról 
megszerzett műveiből nemrégiben a Szépművészeti Múzeumban volt 
látható nagysikerű kiállítás. A világkiállításról megvásárolt szobrok be-
mutatása kiegészül egy bővebb válogatással azokból a grafikai alkotá-
sokból, amelyek az elkövetkező években kerültek a gyűjteménybe, va-
lamint a ragyogó szoborsorozatot betetőző, 1968-ban megvásárolt A 
csók című bronz kompozícióval

N. Csathó Gizella rajzfilmgrafikája

N. Csathó Gizella (1939-2008) – az öt éve elhunyt festőművész, 
látványtervező teljes életművének bemutatása képviseli Balatonal-
mádit. A kiállítás érdekessége, hogy Csathó Gizella képei századfor-
dulós (XIX-XX. sz.) enteriőr keretében míves bútorok, berendezé-
si tárgyak között láthatók. A bútorokat és a porcelánok egy részét 
a család bocsátotta a kiállítás rendelkezésére, de a berendezésben 
a Herendi Porcelánmanufaktúra is segítséget nyújtott. Természetes 
módon bemutatásra kerülnek N. Csathó Gizella fő tevékenységé-
nek emlékei, a mesébe illő rajzfilm grafikák. Vetítésre kerülnek Ma-
gyarországon nem forgalmazott rajzfilmek, kisebb sorozatok.

Hatvany Lajost (1880-1961) mint mecénást, irodalomtörténészt, 
írót mutatja be a hatvanimúzeum. A Petőfi Irodalmi Múzeum képző-
művészeti gyűjteményéből és fotógyűjteményéből, valamint a hatvani 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény képzőművészeti anya-
gából válogatott grafikákon és fotókon keresztül idézik meg a 20. századi 
Magyarország irodalmi életének egyik különleges egyéniségét, Hatvany 
Lajost. Nem csak mint irodalmi mecénást, aki a Nyugat folyóirat elindu-
lásától anyagi de szellemi téren is részese volt valami újnak, s aki támogat-
ta Ady Endre, József Attila, Márai Sándor, Karinthy Frigyes, s még sokak 
pályáját, vagy mint irodalomtörténészt, akit egész életén keresztül fog-
lalkoztatta Petőfi Sándor költői világa, vagy irodalomkritikust, aki töb-
bek, így Bródy Sándor vagy éppen Gárdonyi Géza művészetét méltatta, 
s aki jó barátságot ápolt az európai irodalmi élet jeles alakjaival, például 
Thomas Mannal, de mint írót is be kívánja mutatni a kiállítás.

Gyermekkuckó – Pótmama szolgálat
Kedves Szülők, Anyukák, Apukák! Örömmel tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy a Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány 
(NYICITA) a TÁMOP-5.5.2-11/2 Önkéntes (Pont) Te magad 
légy! című projekt keretében a Balatonalmádi Önkéntes Pontján 
(Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Baross Gábor 
u. 32. sz. alatti új épületében) 2013. február 25-től minden hétfőn 
GYERMEKKUCKÓ – PÓTMAMA SZOLGÁLATOT működte-
tet, minden hétfőn 9.00-11.00 között.

Ebben az időszakban Ön bátran ránk bízhatja kisgyermekét, nyu-
godtan intézheti hivatalos ügyeit! A helyszínen a Balatonalmádi Ba-
ba-mama klub és a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai gyermek-
barát környezetben biztosítják az apróságok játékos felügyeletét. 

A szolgáltatás igénybe vételének módja: előzetes telefonos beje-
lentkezéssel (88/542-553), vagy a helyszínen történő jelentkezéssel, 
egy nyilatkozat és rövid adatlap kitöltésével történik. 

A gyermekkuckó térítésmentesen vehető igénybe. bővebb infor-
máció, felvilágosítás: Sajtos Ildikónál kapható a 88/542-555-ös te-
lefonszámon.
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. március 8. és április 24. 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)

Márciusban és áprilisban 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 időpontban is előzetes egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Március 8. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Március 8. péntek 13-18 óra között 
NŐNAPI VÉRADÁS 
Helyszín: Pannónia alsó szintje (3-4. termek) 
Tel.: 70/933-80-54 (Libisch Éva) 

Március 8. péntek 18 óra  
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN! 
Gedeon bácsi visszatér és újabb sztárvendéget hoz magával! 
Nőnapi zenés buli a Concord Együttessel 
Nőnapi vendégeink között kisorsolunk 2 db háromszemélyes  görögországi utazást.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-515 

Március 9. szombat 16 óra 
ÉLETTEREINK - Amatőr kiállítás megnyitója Vörösberényben 
A kiállítást megnyitja: Jáger István grafikusművész
„Élettereink” címmel pályázatot hirdet, 10 évesnél idősebb nem hivatásos alkotók számá-
ra a Vörösberényi Kultúrház. Várjuk a tetszőleges technikával készült (rajz, festmény, plasz-
tika…), kiállításra alkalmas állapotú, keretezett, paszpartuval ellátott, akasztózott, a témá-
hoz kapcsolódó műveket. Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással pályázhat. Az alkotásokat le-
adhatják a Vörösberényi Kultúrházban munkanapokon 16-19 óra között legkésőbb 2013. 
március 5-ig. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Március 12. kedd 12 óra 
FILHARMÓNIA HANGVERSENY SOROZAT  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/371-170 (Varga-Mészáros Mónika) 

Március 14. csütörtök 17 óra 
PETŐFI – A NEMZETI HŐS 
A KISKŐRÖSI PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM VÁNDORKIÁLLÍTÁ-
SÁNAK MEGNYITÓJA 
A kiállítást megnyitja: Filus Erika, irodalmi muzeológus, a kiskőrösi Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum munkatársa. A kiállítás megtekinthető április 13-ig, az intézmény nyitva 
tartási idejében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 14. csütörtök 18 óra 
FÁKLYÁS FELVONULÁS A VÁROSHÁZ TÉRRŐL A SZENT ERZSÉBET LIGET 
KOSSUTH SZOBRÁIG
MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR A KOSSUTH SZOBORNÁL 
A menetet vezetik Balatonalmádi Város Vegyeskara és a Vörösberény Lovas Egyesület hu-
szárjai. A Kossuth-szobornál megtartott műsorban közreműködnek az almádi Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium tanulói. 
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet Liget – Kossuth szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 15. péntek 11 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848-49-ES FORRADALOM 
ÉS SZABADSÁGHARC EMLÉKÉRE 
Ünnepi beszédet mond: Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár
Műsort adnak a Balatonalmádi Város Vegyeskara, a Györgyi Dénes Általános Iskola tanu-
lói, a Botorka Táncegyüttes és Kutics Kristóf. Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a 
koszorúzni kívánó szervezeteket, hogy legkésőbb március 14-ig jelezzék az intézménynek 
koszorúzási szándékukat. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Petőfi szobor 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Március 16. szombat  21.30 óra
Hollywoodoo és OctoberSun koncert
Helyszín: Méj’Víz, Balatonalmádi
Belépő: 1000 Ft

Március 18. hétfő 18 óra 
VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
Népszokások, néphagyományok kalendáriuma – Előadó: Németh Mihályné Irénke bo-
rász-kertbarát 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc)  

Március 20. szerda 16 és 17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetése
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 23. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Március 27. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Nőnapi rendezvény – Ünnepi műsor, meglepetés – vacsora – tombola
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Március 28. csütörtök 16-18 óra között
GYERE, KÉSZÜLJ VELÜNK A HÚSVÉTI ÜNNEPEKRE! 
Kreatív, kézműves játszóház a húsvét és tavaszvárás témakörében a Varázssziget Magánóvoda 
munkatársaival: gipszforma festés;  virágcsengő, tulipánkosár, nyuszis, bárányos dísz készítése,  
papírmasétojás díszítés; húsvéti színező; húsvéti tojástartó,  tavaszi virágcsipesz és húsvéti üdvöz-
lőkártya készítése. A játszóház végén pedig tavaszi körjátékok játszása! A belépés díjtalan! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506; 20/97-03-479 (Juhászné Vincze Eszter) 

Április 5. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Elsősegélynyújtás otthon – vendégünk: dr. Szántai Dóra 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141 

Április 6. szombat 15 óra 
VÖRÖSBERÉNYI „FÁBIÁN JÓZSEF” KERTBARÁTKÖR PROGRAMJA 
HÁZI BORVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 70/33-95-274 (Pandur Ferenc)

Április 6. szombat 10-17 óra között
KIKEL-E-Tavaszköszöntő családi nap 
Könnyűzenei koncertek, kiállítás, élő alkotás a Nyitott Műterem és a Füred-art alkotói-
val a VEKKORD Összművészeti Egyesület szervezésében. A helyi, illetve környékbeli al-
kotni vágyó művészeket is várjuk szeretettel. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ, Balatonalmádi

Április 9. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Hungarikumok Előadó: Dr. Gundel János 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Április 10. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
„Kézfogás Európa Szoborpark” Balatonalmádiban Vendégünk: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Április 12. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Kit mit tud Almádiról!  Az Almádi Újsággal közös honismereti játék eredményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Április 12. péntek 14 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Néptáncosok megyei bemutatója Peremartonban
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 
Április 13. szombat 18 óra 
DUMASZÍNHÁZ 
Lórán Barnabás- Trabarna, Szupkay Viktor és Dombóvári István
Jegyár: 2000 Ft, a helyszínen elővételben megvásárolható. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-515 

Április 13. szombat 
Jótékonysági bál Vörösberényben a Művelődési Központ támogatására 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

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

Április 19. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Fogas kérdések – vendégünk dr. Sipos Ágnes 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141 

Április 20. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Április 24. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Férfinap: ünnepi műsor, meglepetés – vacsora Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Vörösberényi Vöröskereszt
Minden hónap második csütörtökén,16 órakor a vörösberényi 

Kultúrházban gyűlést tartunk. Tel.: +36305050376   Varjas Csabáné 

Közlemény
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2013. március 23-án, délelőtt 

10 órakor tartja éves Közgyűlését  a Porció étteremben. A rendez-
vény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk! Elnökség

Utazzon velünk a fények városába,
PÁRIZSBA!

6 nap 5 éjszaka vidám társasággal
Időpont:   2013. május 26-31-ig. 
Útvonal:   Balatonalmádi-Bécs-Passau-Saárbücken-Metz-

Párizs
Utazás:   kényelmes,légkondicionált, 50 fős autóbusszal
Elhelyezés:  2 ágyas, fürdőszobás szállodai szobákban
Ellátás:  büféreggeli
Részvételi díj: 88 000 Ft
  A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 

az 5 éjszakai szállást reggelivel, a felsorolt progra-
mokat és a magyar nyelvű idegenvezetést, de nem 
tartalmazza a balesetbiztosítást és a belépődíjakat. 
Az utazásra még korlátozott számban lehet jelent-
kezni.

Helyfoglalás:  március 26-ig 30 000 Ft előleg  befizetésével.
Érdeklődni: a 30/902-4268 telefonon

Rodin a Vaszary villában
Március 15-től egyidejűleg öt kiállításnak ad otthont Balatonfü-

reden a Vaszary villa.
A Budapesti Szépművészeti Múzeumból érkezik a Rodin kiállítás 

anyaga. Auguste Rodint ma a modern kor talán legrangosabb szob-
rászművészeként tiszteli a világ. 1877-ben Brüsszelben mutatta be első 
jelentősebb művét, Az Érckor című, életnagyságú férfialakot, amely 
nyomban nagy visszhangot keltett. Auguste Rodinnek világkiállításról 
megszerzett műveiből nemrégiben a Szépművészeti Múzeumban volt 
látható nagysikerű kiállítás. A világkiállításról megvásárolt szobrok be-
mutatása kiegészül egy bővebb válogatással azokból a grafikai alkotá-
sokból, amelyek az elkövetkező években kerültek a gyűjteménybe, va-
lamint a ragyogó szoborsorozatot betetőző, 1968-ban megvásárolt A 
csók című bronz kompozícióval

N. Csathó Gizella rajzfilmgrafikája

N. Csathó Gizella (1939-2008) – az öt éve elhunyt festőművész, 
látványtervező teljes életművének bemutatása képviseli Balatonal-
mádit. A kiállítás érdekessége, hogy Csathó Gizella képei századfor-
dulós (XIX-XX. sz.) enteriőr keretében míves bútorok, berendezé-
si tárgyak között láthatók. A bútorokat és a porcelánok egy részét 
a család bocsátotta a kiállítás rendelkezésére, de a berendezésben 
a Herendi Porcelánmanufaktúra is segítséget nyújtott. Természetes 
módon bemutatásra kerülnek N. Csathó Gizella fő tevékenységé-
nek emlékei, a mesébe illő rajzfilm grafikák. Vetítésre kerülnek Ma-
gyarországon nem forgalmazott rajzfilmek, kisebb sorozatok.

Hatvany Lajost (1880-1961) mint mecénást, irodalomtörténészt, 
írót mutatja be a hatvanimúzeum. A Petőfi Irodalmi Múzeum képző-
művészeti gyűjteményéből és fotógyűjteményéből, valamint a hatvani 
Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény képzőművészeti anya-
gából válogatott grafikákon és fotókon keresztül idézik meg a 20. századi 
Magyarország irodalmi életének egyik különleges egyéniségét, Hatvany 
Lajost. Nem csak mint irodalmi mecénást, aki a Nyugat folyóirat elindu-
lásától anyagi de szellemi téren is részese volt valami újnak, s aki támogat-
ta Ady Endre, József Attila, Márai Sándor, Karinthy Frigyes, s még sokak 
pályáját, vagy mint irodalomtörténészt, akit egész életén keresztül fog-
lalkoztatta Petőfi Sándor költői világa, vagy irodalomkritikust, aki töb-
bek, így Bródy Sándor vagy éppen Gárdonyi Géza művészetét méltatta, 
s aki jó barátságot ápolt az európai irodalmi élet jeles alakjaival, például 
Thomas Mannal, de mint írót is be kívánja mutatni a kiállítás.

Gyermekkuckó – Pótmama szolgálat
Kedves Szülők, Anyukák, Apukák! Örömmel tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy a Nyilvánosságért és Civil Társadalomért Alapítvány 
(NYICITA) a TÁMOP-5.5.2-11/2 Önkéntes (Pont) Te magad 
légy! című projekt keretében a Balatonalmádi Önkéntes Pontján 
(Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Baross Gábor 
u. 32. sz. alatti új épületében) 2013. február 25-től minden hétfőn 
GYERMEKKUCKÓ – PÓTMAMA SZOLGÁLATOT működte-
tet, minden hétfőn 9.00-11.00 között.

Ebben az időszakban Ön bátran ránk bízhatja kisgyermekét, nyu-
godtan intézheti hivatalos ügyeit! A helyszínen a Balatonalmádi Ba-
ba-mama klub és a Nagycsaládosok Egyesületének tagjai gyermek-
barát környezetben biztosítják az apróságok játékos felügyeletét. 

A szolgáltatás igénybe vételének módja: előzetes telefonos beje-
lentkezéssel (88/542-553), vagy a helyszínen történő jelentkezéssel, 
egy nyilatkozat és rövid adatlap kitöltésével történik. 

A gyermekkuckó térítésmentesen vehető igénybe. bővebb infor-
máció, felvilágosítás: Sajtos Ildikónál kapható a 88/542-555-ös te-
lefonszámon.
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Az év madara 2013-ban a gyurgyalag, az év fája 2013-ban a házi 
berkenye, az év vadvirága 2013-ban a nyári tőzike, az év hala 2013-
ban a menyhal, az év denevére 2013-ban az alpesi denevér, az év 
kétéltűje 2013-ban a barna ásóbéka.

Mi almádiak a denevér, a  béka, a berkenye, és főleg a „gyurgyóka” 
ügyében lehetünk érintettek. (A denevér neve  ellenére is  előkerül-
het ,mert egy terjeszkedő mediterrán faj.)

Természeti adottságaik alapján a gyurgyalagnak tudnánk a leg-
többet segíteni!  Néhány évtizede több helyen is fészkelt, táplálko-
zott területünkön. Az augusztus idején gyülekező madarak gurgu-
lázó hangját még lehet hallani több helyen is, de létszámuk csök-
ken! Tíz éve még az őszi csapatok megpihenni gyakran leszálltak a 
Móra utcai rekultivált kőbánya fáira pihenni! Akkor mi a helyzet 
ma?  Madár ügyben legjobb a MME honlapjára hagyatkozni.  

Gyurgyalag (Meropsapiaster) fokozottan védett, tv. értéke 
100 000 Ft. A szalakótaalakúak színes rokonságába tartozik. Úgy-
mint a szalakóta, a búbos banka, a jégmadár.  Európában egy faja él, 
a világon 23 faj.  Hosszútávra vonuló, Afrika-járó, trópusi színezé-
sű, kecses röptű, rovarevő madarunk.  A gyurgyalag homokos, löszös 
partfalba vájt, közel vízszintes üregben fészkel, de ritkán előfordul, 
hogy rövidfüves területen a földbe ássák üregüket. A költőkamra egy 
100-200 cm hosszú folyosó végén található kiszélesedés. A fészekalj 
6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fé-
szekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettsé-

Gondolatok a kutya nevelésről
Kutyánk nevelése sok türelmet és időt kívánó folyamat, a ráfordított 

energia azonban hosszú távon sokszorosan megtérül. Ha kedvencünket 
idejekorán megismertetjük az együttélés szabályaival, akkor mindket-
tőnk számára felhőtlen és gondtalan éveket tölthetünk együtt. A neve-
lés során nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kutya egy falkaállat, 
aki akkor érzi jól magát, ha a falkában hierarchia működik. Amennyi-
ben ez nem alakul ki, akkor hajlamossá válik arra, hogy a gazdája he-
lyett ő ossza ki a rangsort a családban. És ehhez nem kell nagyra nőni, 
sok esetben egy öt kilós kis házi kedvenc hordja otthon a nadrágot. Íme 
néhány jó tanács kedvencünk nevelésével kapcsolatban:

Kedvencünk megérkezésekor rögtön jelöljük ki az etetés helyét, pi-
henőhelyét, valamint egyértelműen (a kutya számára is!) és követke-
zetesen határozzuk meg, hogy a lakás/kert mely részeit használhatja.

A szobatisztaságra nevelést már az első naptól kezdjük meg. Szán-
junk rá legalább egy hetet, hogy a kis jövevénnyel otthon marad-
junk, összecsiszolódjunk. Ezalatt figyeljük meg viselkedését, amint 
látjuk, hogy elkezdi elvégezni a dolgát, rögtön vigyük ki őt az utcá-
ra/kertbe (különös tekintettel ébredés és étkezések után kell résen 
lennünk). Ha ráfordítjuk ezt az egy hetet, akkor bármelyik kutya 
szobatisztaságra szoktatható.

Az első oltások után vigyük őt ki mihamarabb az utcára kutyák, 
emberek közé, hogy szocializálódjon. A késői érintkezés a fajtársak-
kal később helyrehozhatatlan nevelési problémákat eredményezhet. 
A pórázhoz szoktatás legyen mindig türelmes és fokozatos, a póráz 
sose legyen fegyelmezési eszköz, érjük el, hogy csak pozitív élmé-
nyeket kapcsoljon hozzá kedvencünk.

Az év növényei, állatai, gombái 

Bárhol bármikor szófogadó kutya
Szeretné, hogy a kutyája 
...bárhol elengedhető és mindig behívható legyen?
...ne verekedjen?
...odafigyeljen a gazdájára?
...örömmel tanuljon?
...ismerje az alapvető feladatokat?
...bárhova elvihető legyen és ne okozzon galibát?
És mindezt kényszer nélkül, a kutyát családtagként kezelve? Korom 

Gábor, A Tükörmódszer alapítójának élvezetes és nagyon hasznos 
előadásából megtudhatja, hogyan beszélheti ezt meg a kutyájával!

Helyszín és időpont: 2013. március 27. szerda 18.00 Balatonfűzfő, 
Fűzfőgyártelepi Művelődési Ház (Bugyogó, Forrás u. 12.)

Az előadás ingyenes! www.kutyasuli.hu

érdeke pl. a kontakt rovarölők használata miatt is. Még a magára ha-
gyott természet is árthat, mert az alacsony partfalakat hamar benövi 
a növényzet, és ez lesz gátja a fészkelésnek.  Hát még ha a bánya-re-
kultivációs törvény szerint rézsűzik a falakat! Egyszerre pusztul az 
egész fészektelep! Madarászok tapasztalatából tudjuk, hogy szívesen 
beköltözik mesterségesen előkészített partfalba is. Ezek kialakítását, 
és a meglévők felújítását szorgalmazza és segíti az idén a MME fo-
kozottabban. Honlapjukon az élőhely-rekonstrukciós linkben Bécsy 
László zoológus, természetfotós, és Zumpf András erdész technikus, 
természetfotós beszámol egy telep felújítás, és les sátras fotózás ta-
pasztalatairól. Szépséges fotók és szakszerű részletrajzok csinálnak 
másoknak is kedvet a védelmi munkához. Bár a gyurgyalagot sokan 
fotózták már, Bécsyék vagy 10 féle fényképezendő tevékenységét ter-
veztek megörökíteni! 

Kedves olvasóimat én is kérem, ha tudnak mai vagy régebbi fész-
kelő helyükről, azt legyenek szívesek megírni nekem,  mert készülő-
ben van egy lelkes, fiatal,  almádi fotóscsapat, akik les sátras fotózás-
ra adták a fejüket. Terveik  szerint iskolás gyermekeink természetvé-
delmi nevelésében is részt vállalnának a madarak védelmével, fotó-
zással. Ugyanakkor egy beinduló természetfotós –természetjáró ide-
genforgalmi szolgáltatás városunk kínálatát is bővítené!

tszabango@gmail.com

Foto: novaklaszlo.hu
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Foto: novaklaszlo.hu

KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL?
Kiegészítések a februári számhoz

1. 2013 január 3. oldal: Az épület építtetői 1942-43-ban 
Wintermantel és Bajmóczi családok voltak.(Ikerház) Tőlük , illetve 
leszármazottaiktól, kisajátítás útján került a Veszprém Megyei Ta-
nács  tulajdonába.

2. 2013 február 5. oldal KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL! Ki volt 
Krisztyán József? Ha Krisztyán akkor Tódor (Aranyember). Ha Jó-
zsef akkor Krisztián (Szt. Margit kápolna). Ha beugratós kérdés ak-
kor rendben van.

3. Ki van a képen? (Hátsó borító.) A képen látszó íves-oszlopos 
előtető 1928 szezonra készült el, tehát a kép ennél régebbi nem  
lehet. Reálisan 1930-32 évinek látszik, a fürdőruha divatból követ-
keztetve. A legkisebb gyereket 5 évesnek feltételezve, ma már  ő 
is 85 év körüli lehet. Ennyit segítségül. Várjuk,  ki ismeri fel a nagy-
szüleit. Tisztelettel SF  

KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban adhat-
ják le. Természetesen a pontos megoldásokat és helyes megfejtők neveit 
megjelentetjük a lap következő számában! A jutalom sem marad el, de er-
ről majd később adunk bővebb tájékoztatást.

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

II. forduló
Ki volt Kurtcz Rudolf? 
Ki volt Véghely Dezső? 
Ki volt Györgyi Dénes?  

A helyes válaszokat április 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárba!
Az első fordulóra beérkezett válaszok elbírálását április 12-én, pénte-

ken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfoglalkozásán tartjuk a Pannónia 
Kulturális Központban (Városház tér 4.). A játékban résztvevőket és min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

Balatoni Kék Tavasz  
teljesítménytúra kiírása

Dátum: 2013.03.30. szombat gyalogos nappali teljesítménytúrák
25 km-es táv útvonala: 
Balatonalmádi, Csere-hegyi Kilátó, Alsóőrs, Lovas, Csopak, Balatonfü-

red A kb. 24, 5 km-es távon kb. 670 méter szintemelkedés vár a túrázók-
ra. Szintidő: 7 óra A rajt helye: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonalmá-
di, Baross Gábor út 3. A cél helye: Giorgi Pizzéria, Balatonfüred, Zrínyi Mik-
lós u. 5. Az indítási idő: 7.30-10.00 Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 1100 
HUF Nevezési díjkedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, 
Szervezett turista, Diák, Nyugdíjas: egységesen 100 Ft Útközben a Csere-
hegyi Kilátónál, Alsóőrsön, és Csopakon biztosítunk a túrázóknak frissítést.

15 km-es táv útvonala: 
A 15 km-es távon kb. 410 méter szintemelkedés vár a túrázókra. Szint-

idő: 5 óra A rajt helye: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonalmádi   Ba-
ross Gábor út 3. A cél helye: Racket Pansio, Csopak Kossuth u. 14. Az indí-
tási idő: 7.30-10.00 Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 800 HUF Nevezési díj-
kedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, Szervezett turista, 
Diák, Nyugdíjas: egységesen 100 Ft Útközben a Csere-hegyi Kilátónál, és 
Alsóőrsön biztosítunk a túrázóknak frissítést.

10 km-es táv útvonala: 
A 10 km-es távon kb. 260 méter szintemelkedés vár a túrázókra. Szint-

idő: 4 óra A rajt helye: Racket Pansió, Csopak Kossuth u. 14. A cél helye: 
Giorgi Pizzéria, Balatonfüred, Zrínyi Miklós u. 5. Az indítási idő: 9.00– 11.00

Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 800 HUF Nevezési díjkedvezmény: 
MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, Szervezett turista, Diák, Nyug-
díjas: egységesen 100 Ft. A célban tea és zsíros kenyér várja a túrázókat. 

Húsvét szombatján a kora tavaszi virágok nyílásának időszakában a Bala-
ton-felvidéknek egy meredekebb hegyekkel és sok-sok kilátóval megtűz-
delt vidékén ígérnek kellemes kikapcsolódást túráink. A teljesítők valameny-
nyi távon emléklapot és kitűzőt vehetnek át a célban. Nagyszámú induló ese-
tén azoknak, akiknek a helyszínen nem jutna, a kitűzőt és az emléklapot pos-
tázzuk. A túra a Balatoni kéktúra teljesítménytúra mozgalmunk második állo-
mása, további teljesítménytúra alkalmak 2013-ban: június 9., szeptember 22.  

Együttműködő partnereink: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonal-
mádi; Racket Pansió, Csopak www.racketpansio.hu; Giorgi Pizzéria Bala-
tonfüred, http://www.giorgi.hu, www.balatonieletmod.hu, ttt.tr.hu

gűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő 
20-22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A 
kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. Annak 
ellenére, hogy a gyurgyalag fokozottan védett madár, fészektelepeit 
vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon szándékosan megsemmi-
sítik. Ennek leggyakoribb módja a bejárati nyílások eltömése, gyak-
ran akkor, amikor a szülő madarak is bent vannak. Az eltömést leg-
többször ronggyal végzik, de előfordul, hogy szájával a lyuk felé nyí-
ló üveget helyeznek a bejáratba, vagy hosszabb karót dugnak az alag-
útba. Ilyen esetekben a fiókák mindig, esetenként pedig a szülők is 
elpusztulnak. Olyan eset is előfordul, amikor a bejárati nyílásba éj-
szaka meggyújtott kénrudat tesznek, aminek füstje szintén elpusztít-
ja a madarakat. Ha gazdasági érdek úgy hozza, a homokbányában a 
lakott részt is lebontja az üzemeltető! Méhészetek környékén előfor-
dult lelövése is, mert nagymértékű házi méh fogyasztónak vélik, té-
vesen. A védelem kérdéseinek tisztázása a méhészek és a MME közös 

Törekedjünk arra, hogy minél hamarabb hozzászoktassuk azokhoz a 
szokatlan, időnként kellemetlen dolgokhoz, amikkel később találkoz-
ni fog: tegyünk rövid látogatást már kölyökkorban a kutyakozmetikus-
nál, utazzunk vele autóval/tömegközlekedésen, fürdessük meg, tisztít-
suk ki a fülét, vigyük olyan környezetbe, ami zajosabb az átlagosnál stb.

A nevelés egyik legelemibb része, hogy kutyánk bármilyen hely-
zetben behívható legyen, azaz ha szólunk, odajöjjön hozzánk, ez-
zel ugyanis számos balesetet előzhetünk meg. Az erre való nevelést 
mindig olyan környezetben kezdjük meg, ahol a pórázról elenge-
dett kutyánkat biztonságban tudhatjuk. 

A nevelésben többféle motivációs technikát alkalmazhatunk: a 
legkézenfekvőbb jutalomfalatokkal történő nevelés helyett elsősor-
ban azt javasoljuk, hogy sikerélménnyel jutalmazzuk kutyánkat. 
Egy kutyának ugyanis nincs nagyobb öröm, mintha sikeresen telje-
sít gazdájának egy feladatot.

És végezetül egy nagyon fontos tanács: ne hagyjuk, hogy kutyánk 
hibázzon! Ha kutyánk hajlamos az ételt elcseni, akkor ne hagyjunk 
elől ennivalót, ha szeret elcsavarogni, akkor építsük biztonságos kerí-
tést, és sorolhatnánk a hibalehetőségeket. Minél kevesebbet kell meg-
dorgálnunk, önbizalma és belénk vetett bizalma annál erősebb lesz.

A témák összetettsége nem teszi lehetővé, hogy hosszasan írjuk rólunk, 
azonban további részletekkel szívesen segítünk amennyiben felkeresnek 
bennünket a patikában. dr. Dani Katalin, www.negylabupatika.hu
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Az év madara 2013-ban a gyurgyalag, az év fája 2013-ban a házi 
berkenye, az év vadvirága 2013-ban a nyári tőzike, az év hala 2013-
ban a menyhal, az év denevére 2013-ban az alpesi denevér, az év 
kétéltűje 2013-ban a barna ásóbéka.

Mi almádiak a denevér, a  béka, a berkenye, és főleg a „gyurgyóka” 
ügyében lehetünk érintettek. (A denevér neve  ellenére is  előkerül-
het ,mert egy terjeszkedő mediterrán faj.)

Természeti adottságaik alapján a gyurgyalagnak tudnánk a leg-
többet segíteni!  Néhány évtizede több helyen is fészkelt, táplálko-
zott területünkön. Az augusztus idején gyülekező madarak gurgu-
lázó hangját még lehet hallani több helyen is, de létszámuk csök-
ken! Tíz éve még az őszi csapatok megpihenni gyakran leszálltak a 
Móra utcai rekultivált kőbánya fáira pihenni! Akkor mi a helyzet 
ma?  Madár ügyben legjobb a MME honlapjára hagyatkozni.  

Gyurgyalag (Meropsapiaster) fokozottan védett, tv. értéke 
100 000 Ft. A szalakótaalakúak színes rokonságába tartozik. Úgy-
mint a szalakóta, a búbos banka, a jégmadár.  Európában egy faja él, 
a világon 23 faj.  Hosszútávra vonuló, Afrika-járó, trópusi színezé-
sű, kecses röptű, rovarevő madarunk.  A gyurgyalag homokos, löszös 
partfalba vájt, közel vízszintes üregben fészkel, de ritkán előfordul, 
hogy rövidfüves területen a földbe ássák üregüket. A költőkamra egy 
100-200 cm hosszú folyosó végén található kiszélesedés. A fészekalj 
6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja le, kotlását már a fé-
szekalj teljessé válása előtt megkezdi, ezért a fiókák eltérő fejlettsé-

Gondolatok a kutya nevelésről
Kutyánk nevelése sok türelmet és időt kívánó folyamat, a ráfordított 

energia azonban hosszú távon sokszorosan megtérül. Ha kedvencünket 
idejekorán megismertetjük az együttélés szabályaival, akkor mindket-
tőnk számára felhőtlen és gondtalan éveket tölthetünk együtt. A neve-
lés során nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a kutya egy falkaállat, 
aki akkor érzi jól magát, ha a falkában hierarchia működik. Amennyi-
ben ez nem alakul ki, akkor hajlamossá válik arra, hogy a gazdája he-
lyett ő ossza ki a rangsort a családban. És ehhez nem kell nagyra nőni, 
sok esetben egy öt kilós kis házi kedvenc hordja otthon a nadrágot. Íme 
néhány jó tanács kedvencünk nevelésével kapcsolatban:

Kedvencünk megérkezésekor rögtön jelöljük ki az etetés helyét, pi-
henőhelyét, valamint egyértelműen (a kutya számára is!) és követke-
zetesen határozzuk meg, hogy a lakás/kert mely részeit használhatja.

A szobatisztaságra nevelést már az első naptól kezdjük meg. Szán-
junk rá legalább egy hetet, hogy a kis jövevénnyel otthon marad-
junk, összecsiszolódjunk. Ezalatt figyeljük meg viselkedését, amint 
látjuk, hogy elkezdi elvégezni a dolgát, rögtön vigyük ki őt az utcá-
ra/kertbe (különös tekintettel ébredés és étkezések után kell résen 
lennünk). Ha ráfordítjuk ezt az egy hetet, akkor bármelyik kutya 
szobatisztaságra szoktatható.

Az első oltások után vigyük őt ki mihamarabb az utcára kutyák, 
emberek közé, hogy szocializálódjon. A késői érintkezés a fajtársak-
kal később helyrehozhatatlan nevelési problémákat eredményezhet. 
A pórázhoz szoktatás legyen mindig türelmes és fokozatos, a póráz 
sose legyen fegyelmezési eszköz, érjük el, hogy csak pozitív élmé-
nyeket kapcsoljon hozzá kedvencünk.

Az év növényei, állatai, gombái 

Bárhol bármikor szófogadó kutya
Szeretné, hogy a kutyája 
...bárhol elengedhető és mindig behívható legyen?
...ne verekedjen?
...odafigyeljen a gazdájára?
...örömmel tanuljon?
...ismerje az alapvető feladatokat?
...bárhova elvihető legyen és ne okozzon galibát?
És mindezt kényszer nélkül, a kutyát családtagként kezelve? Korom 

Gábor, A Tükörmódszer alapítójának élvezetes és nagyon hasznos 
előadásából megtudhatja, hogyan beszélheti ezt meg a kutyájával!

Helyszín és időpont: 2013. március 27. szerda 18.00 Balatonfűzfő, 
Fűzfőgyártelepi Művelődési Ház (Bugyogó, Forrás u. 12.)

Az előadás ingyenes! www.kutyasuli.hu

érdeke pl. a kontakt rovarölők használata miatt is. Még a magára ha-
gyott természet is árthat, mert az alacsony partfalakat hamar benövi 
a növényzet, és ez lesz gátja a fészkelésnek.  Hát még ha a bánya-re-
kultivációs törvény szerint rézsűzik a falakat! Egyszerre pusztul az 
egész fészektelep! Madarászok tapasztalatából tudjuk, hogy szívesen 
beköltözik mesterségesen előkészített partfalba is. Ezek kialakítását, 
és a meglévők felújítását szorgalmazza és segíti az idén a MME fo-
kozottabban. Honlapjukon az élőhely-rekonstrukciós linkben Bécsy 
László zoológus, természetfotós, és Zumpf András erdész technikus, 
természetfotós beszámol egy telep felújítás, és les sátras fotózás ta-
pasztalatairól. Szépséges fotók és szakszerű részletrajzok csinálnak 
másoknak is kedvet a védelmi munkához. Bár a gyurgyalagot sokan 
fotózták már, Bécsyék vagy 10 féle fényképezendő tevékenységét ter-
veztek megörökíteni! 

Kedves olvasóimat én is kérem, ha tudnak mai vagy régebbi fész-
kelő helyükről, azt legyenek szívesek megírni nekem,  mert készülő-
ben van egy lelkes, fiatal,  almádi fotóscsapat, akik les sátras fotózás-
ra adták a fejüket. Terveik  szerint iskolás gyermekeink természetvé-
delmi nevelésében is részt vállalnának a madarak védelmével, fotó-
zással. Ugyanakkor egy beinduló természetfotós –természetjáró ide-
genforgalmi szolgáltatás városunk kínálatát is bővítené!

tszabango@gmail.com

Foto: novaklaszlo.hu
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KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL?
Kiegészítések a februári számhoz

1. 2013 január 3. oldal: Az épület építtetői 1942-43-ban 
Wintermantel és Bajmóczi családok voltak.(Ikerház) Tőlük , illetve 
leszármazottaiktól, kisajátítás útján került a Veszprém Megyei Ta-
nács  tulajdonába.

2. 2013 február 5. oldal KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL! Ki volt 
Krisztyán József? Ha Krisztyán akkor Tódor (Aranyember). Ha Jó-
zsef akkor Krisztián (Szt. Margit kápolna). Ha beugratós kérdés ak-
kor rendben van.

3. Ki van a képen? (Hátsó borító.) A képen látszó íves-oszlopos 
előtető 1928 szezonra készült el, tehát a kép ennél régebbi nem  
lehet. Reálisan 1930-32 évinek látszik, a fürdőruha divatból követ-
keztetve. A legkisebb gyereket 5 évesnek feltételezve, ma már  ő 
is 85 év körüli lehet. Ennyit segítségül. Várjuk,  ki ismeri fel a nagy-
szüleit. Tisztelettel SF  

KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcsolatos kér-
dést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia Könyvtárban adhat-
ják le. Természetesen a pontos megoldásokat és helyes megfejtők neveit 
megjelentetjük a lap következő számában! A jutalom sem marad el, de er-
ről majd később adunk bővebb tájékoztatást.

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

II. forduló
Ki volt Kurtcz Rudolf? 
Ki volt Véghely Dezső? 
Ki volt Györgyi Dénes?  

A helyes válaszokat április 25-ig várjuk a Pannónia Könyvtárba!
Az első fordulóra beérkezett válaszok elbírálását április 12-én, pénte-

ken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfoglalkozásán tartjuk a Pannónia 
Kulturális Központban (Városház tér 4.). A játékban résztvevőket és min-
den érdeklődőt szeretettel várunk!

Balatoni Kék Tavasz  
teljesítménytúra kiírása

Dátum: 2013.03.30. szombat gyalogos nappali teljesítménytúrák
25 km-es táv útvonala: 
Balatonalmádi, Csere-hegyi Kilátó, Alsóőrs, Lovas, Csopak, Balatonfü-

red A kb. 24, 5 km-es távon kb. 670 méter szintemelkedés vár a túrázók-
ra. Szintidő: 7 óra A rajt helye: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonalmá-
di, Baross Gábor út 3. A cél helye: Giorgi Pizzéria, Balatonfüred, Zrínyi Mik-
lós u. 5. Az indítási idő: 7.30-10.00 Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 1100 
HUF Nevezési díjkedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, 
Szervezett turista, Diák, Nyugdíjas: egységesen 100 Ft Útközben a Csere-
hegyi Kilátónál, Alsóőrsön, és Csopakon biztosítunk a túrázóknak frissítést.

15 km-es táv útvonala: 
A 15 km-es távon kb. 410 méter szintemelkedés vár a túrázókra. Szint-

idő: 5 óra A rajt helye: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonalmádi   Ba-
ross Gábor út 3. A cél helye: Racket Pansio, Csopak Kossuth u. 14. Az indí-
tási idő: 7.30-10.00 Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 800 HUF Nevezési díj-
kedvezmény: MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, Szervezett turista, 
Diák, Nyugdíjas: egységesen 100 Ft Útközben a Csere-hegyi Kilátónál, és 
Alsóőrsön biztosítunk a túrázóknak frissítést.

10 km-es táv útvonala: 
A 10 km-es távon kb. 260 méter szintemelkedés vár a túrázókra. Szint-

idő: 4 óra A rajt helye: Racket Pansió, Csopak Kossuth u. 14. A cél helye: 
Giorgi Pizzéria, Balatonfüred, Zrínyi Miklós u. 5. Az indítási idő: 9.00– 11.00

Nevezési díj a helyszínen (Ft/fő): 800 HUF Nevezési díjkedvezmény: 
MTSZ, MSTSZ, TTT, Magyar Turista Kártya, Szervezett turista, Diák, Nyug-
díjas: egységesen 100 Ft. A célban tea és zsíros kenyér várja a túrázókat. 

Húsvét szombatján a kora tavaszi virágok nyílásának időszakában a Bala-
ton-felvidéknek egy meredekebb hegyekkel és sok-sok kilátóval megtűz-
delt vidékén ígérnek kellemes kikapcsolódást túráink. A teljesítők valameny-
nyi távon emléklapot és kitűzőt vehetnek át a célban. Nagyszámú induló ese-
tén azoknak, akiknek a helyszínen nem jutna, a kitűzőt és az emléklapot pos-
tázzuk. A túra a Balatoni kéktúra teljesítménytúra mozgalmunk második állo-
mása, további teljesítménytúra alkalmak 2013-ban: június 9., szeptember 22.  

Együttműködő partnereink: Porció Vendéglő és Üdülőház, Balatonal-
mádi; Racket Pansió, Csopak www.racketpansio.hu; Giorgi Pizzéria Bala-
tonfüred, http://www.giorgi.hu, www.balatonieletmod.hu, ttt.tr.hu

gűek és ennek megfelelően nem egyszerre repülnek ki. A kotlási idő 
20-22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap alatt érik el röpképességüket. A 
kotlásban és a fiókák táplálásában mindkét szülő részt vesz. Annak 
ellenére, hogy a gyurgyalag fokozottan védett madár, fészektelepeit 
vagy egyes fészkeit gyakran barbár módon szándékosan megsemmi-
sítik. Ennek leggyakoribb módja a bejárati nyílások eltömése, gyak-
ran akkor, amikor a szülő madarak is bent vannak. Az eltömést leg-
többször ronggyal végzik, de előfordul, hogy szájával a lyuk felé nyí-
ló üveget helyeznek a bejáratba, vagy hosszabb karót dugnak az alag-
útba. Ilyen esetekben a fiókák mindig, esetenként pedig a szülők is 
elpusztulnak. Olyan eset is előfordul, amikor a bejárati nyílásba éj-
szaka meggyújtott kénrudat tesznek, aminek füstje szintén elpusztít-
ja a madarakat. Ha gazdasági érdek úgy hozza, a homokbányában a 
lakott részt is lebontja az üzemeltető! Méhészetek környékén előfor-
dult lelövése is, mert nagymértékű házi méh fogyasztónak vélik, té-
vesen. A védelem kérdéseinek tisztázása a méhészek és a MME közös 

Törekedjünk arra, hogy minél hamarabb hozzászoktassuk azokhoz a 
szokatlan, időnként kellemetlen dolgokhoz, amikkel később találkoz-
ni fog: tegyünk rövid látogatást már kölyökkorban a kutyakozmetikus-
nál, utazzunk vele autóval/tömegközlekedésen, fürdessük meg, tisztít-
suk ki a fülét, vigyük olyan környezetbe, ami zajosabb az átlagosnál stb.

A nevelés egyik legelemibb része, hogy kutyánk bármilyen hely-
zetben behívható legyen, azaz ha szólunk, odajöjjön hozzánk, ez-
zel ugyanis számos balesetet előzhetünk meg. Az erre való nevelést 
mindig olyan környezetben kezdjük meg, ahol a pórázról elenge-
dett kutyánkat biztonságban tudhatjuk. 

A nevelésben többféle motivációs technikát alkalmazhatunk: a 
legkézenfekvőbb jutalomfalatokkal történő nevelés helyett elsősor-
ban azt javasoljuk, hogy sikerélménnyel jutalmazzuk kutyánkat. 
Egy kutyának ugyanis nincs nagyobb öröm, mintha sikeresen telje-
sít gazdájának egy feladatot.

És végezetül egy nagyon fontos tanács: ne hagyjuk, hogy kutyánk 
hibázzon! Ha kutyánk hajlamos az ételt elcseni, akkor ne hagyjunk 
elől ennivalót, ha szeret elcsavarogni, akkor építsük biztonságos kerí-
tést, és sorolhatnánk a hibalehetőségeket. Minél kevesebbet kell meg-
dorgálnunk, önbizalma és belénk vetett bizalma annál erősebb lesz.

A témák összetettsége nem teszi lehetővé, hogy hosszasan írjuk rólunk, 
azonban további részletekkel szívesen segítünk amennyiben felkeresnek 
bennünket a patikában. dr. Dani Katalin, www.negylabupatika.hu
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AktuálisFazekasaink
Hittel, munkával a családért

Különlegesen szép kiállítás megnyitóján vettünk részt kollegám-
mal Budapesten, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztá-
lyának kiállítótermében. Hogy miért volt különleges, amikor általá-
ban egy kiállításon alapvetően csak szép és jó dolgok kerülnek a vit-
rinekbe? Mert egy összetartó, egymást tisztelő, segítő család három 
alkotó generációjával találkozhattunk személyesen, de méltó helyet 
kaptak  őseik kerámiái is. 

A városunkban letelepedett K. Nagy György sütés-főzésre terve-
zett alkotásait már egy régebbi lapszámban bemutattuk, ezért most 
inkább a családról írnék, mert a példaértékű tisztelet és szeretet szin-
te kézzel foghatóan jelen volt ezen az „elnyert” kiállításon. Azért „el-
nyert”, mert igazából György testvére, K. Nagy Zsolt kapta jutal-
mul a lehetőséget, de nem tartotta fenn saját magának a jogot, ha-
nem az elődök, és a család iránti tiszteletét azzal fejezte ki, hogy 
valamennyiüknek biztosította a lehetőséget munkáik bemutatására. 

Így volt alkalmunk látni a dédapa, édesanya, testvér alkotásait, de 
már helyet kaptak Zsolt gyermekeinek a tehetségét bizonyító kerá-
miák is. 

Hubert Erzsébet etnográfus megnyitó beszédét hallgatva már az 
első mondatoknál felkaptam a fejem, és elhatároztam, hogy ezt a 
mondatot a cikkben felhasználom: „Szerencsés: ő tudja, honnan 
jön, és azt is, merre tart”.  Nem sokkal később újra megragadott va-
lami, amit muszáj idéznem: „Egymástól tanulnak, átvesznek, de sa-
ját képükre képesek formálni a tárgyakat. Színhasználatukban, for-
makincsükben kicsit eltérnek, de eredendően hasonlóan gondol-
koznak és alkotnak. Nincs közöttük szakma féltés, inkább az isme-
ret, az újítás átadásának kényszere érvényesül. Julika (az édesanya) 
találmánya a szegletes forma az edényeknél, Gyuri találta és alkal-
mazta először a drótozást, Zsolt az étkészletek, a kiegészítő tárgyak 
nagy mestere a főző-sütő edények mellett.” Pár perc múlva eldön-
töttem, hogy ez egy ilyen riport lesz. Idézetekkel teli, mivel nehéz 
lenne szebben megfogalmazni a következő mondatokat: „A magyar 
népi kézművesség hagyományainak rendkívüli értékeit az itt jelen-
levők előtt nem kell bizonygatnom. Azt azonban, hogy a hagyo-
mány hogyan, milyen módon, milyen körülmények között él to-
vább, fényesedik-e vagy talán hígul az utódok kezében, bizony ér-
demes elemezni, bemutatni. Mi itt most büszkék lehetünk az utó-
dokra - a K. Nagy, Korsós név tovább él Nádudvaron, továbbra is is-
mert  a Hajdúságban és Kelet Magyarországon, de büszkén mond-
hatjuk: az egész országban és a határainkon túl is.”

Mi pedig itt – Balatonalmádiban -, legyünk büszkék arra, hogy 
a dinasztiának egy tagját városunk alkotójaként üdvözölhetjük! A 
megnyitón elhangzott teljes beszédet elolvashatják az újság honlap-
ján. Gratulálunk K. Nagy Györgynek a családhoz, az elért eredmé-
nyekhez, és a szép kiállításhoz!  Szolga Mária

Rendőrségi hírek
A mindennapi életünknek már részévé vált az internet használata. 

Minden korosztály megtalálható a „gép” előtt, ezért az emberi bizalom-
mal visszaélő bűnelkövetők itt is megjelentek, mint az élet más területein. 

Használt cikkek internetes eladása. Az elkövető, vagyis az eladó vala-
milyen népszerű terméket hirdet eladásra tényleges értékénél kedvezőbb 
áron és ezzel biztosítja a megfelelő érdeklődést. A vevővel abban állapodik 
meg, hogy amint a bankszámlájára megérkezik az áru ellenértéke, postán 
megküldi az adásvétel tárgyát. A teljesítésre azonban nem kerül sor. Mi-
vel a használtcikkek jelentős része ilyen körülmények között cserél gazdát, 
a vevő nem is gondol arra, hogy milyen kockázata van az adásvételnek.

A megelőzés lehetőségei: Ne hozzunk elhamarkodott döntést, még ak-
kor sem, ha a kivárással azt kockáztatjuk, hogy megelőz egy másik vevő, 
gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e számunkra a meghirde-
tett termék, a megadott ár realitásának értékelése, mérjük fel, hogy az 
árucikk jellegéből adódóan, annak minőségével kapcsolatban felmerül-
hetnek-e problémák, ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló ter-
méket, akkor a helyben lakót vagy a közelebbit részesítsük előnyben, ér-
tékesebb termék esetében már megérheti felvállalni az utazási költsége-
ket, hogy személyesen találkozhassunk az eladóval, és még fizetés előtt 
megvizsgálhassuk az adásvétel tárgyát, amennyiben személyes találkozó-
ra nincs lehetőség, vagy az aránytalan költségekkel jár, célszerű tisztáz-
ni az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges számon kérhetőségét, ha vala-
ki folyamatosan hirdet, esetleg ugyanolyan vagy hasonló árucikkeket kí-
nál, legyen gyanús, hogy csalóval állunk szemben, olvassuk át az eladó-
hoz irt véleményeket, kommenteket, őrizzük meg az átutalás bizonylatát.

Állásközvetítés külföldre. Az elkövető általában gyors, szakképzett-
séget és nyelvtudást nem igénylő elhelyezkedési lehetőséget ígér viszony-
lag magas jövedelemmel. A csaló egy összeg befizetését kéri valamilyen cí-
men, pl. regisztráció, munkavállalási engedély beszerzése, hivatalos iratok 
fordíttatásának költsége stb. Miután megtörtént a pénz kifizetése, a mun-
kába állásra már nem kerül sor, gyakran el sem érhető többet. Vannak el-
követők, akik olyan sokáig és hatásosan hitegetik áldozataikat, hogy azok 
egzisztenciális és pszichés károkat is elszenvedhetnek, pl. kilépnek koráb-
bi munkahelyükről, felmondják albérletüket, és telepakolt bőröndökkel 
várják a beígért autóbusz indulását. A bűncselekmény elkövetését meg-
könnyíti a külföldi munkavállalással ígért magas jövedelem, a hazai mun-
kavállalás nehézségei, a reális munkaerő piaci ismeretek hiánya. 

A megelőzés lehetőségei: A célország nyelvének legalább alapfokú isme-
rete, a túlságosan vonzó ajánlatok kiszűrése, az állásközvetítő honlapjának 
meglátogatása, a cég székhelyének felderítése, az előzetes anyagi ellenszol-
gáltatástól történő elzárkózás, kérjen időt a bemutatott munkaszerződés 
átnézésre, soha ne adjuk ki a kezünkből az okmányainkat, váltsuk ki az 
Európai Egészségbiztosítási kártyát, induláskor és utána is mindig legyen 
elegendő anyagi fedezetünk a hazautazásra. Stanka Mária r. őgy. 

Anyanyelvünkről
Márciusban emlékezünk:
idusa mit jelent nekünk!
hősies csatáknak vége,
lett utána tartós béke.

Nem is gondolná az ember, hogy mennyi, – egyébként jó – ma-
gyar szó van, amit az újságírók, a politikusok, a szónokok, általá-
ban: a nyilatkozók rossz helyen használnak. Nagyon sok ilyen szó 
van, de én csak a leggyakrabban észlelteket említem, tudatosan nem 
is az első alkalommal, mert, sajnos, visszatérnek a hibák.

Kapcsolatban. Ezzel kezdem, mert az egyik tévéadó szalagcímében ezt 
írják nekünk, sok százszor, folyamatosan, hadd tanulja meg a néző! Ezt 
olvassuk: „Ha van véleménye a témával kapcsolatban…” Bizony, ez hiba! 
Hogyan lenne helyesen? Ha van véleménye a témáról… De mikor helyes 
ez a szó? A magyar-finn kapcsolatban meghatározó a nyelvi rokonság..

Kerül. A fent említett szalagcím második mondata is magyar-
talan: „Az SMS-ek szerkesztve kerülnek adásba.” És helyesen: Az 
SMS-eket szerkesztve közöljük. Vagy: Az SMS-eket szerkesztve ad-
juk le. De hol jó? Például: Mennyibe kerül ez az alma?

Felé. Hibás: Az anyagot elküldtük a minisztérium felé. Helyesen: 
Az anyagot elküldtük a minisztériumnak. A szót itt is raggal pótol-
tuk, így magyaros. De hol helyes?  Éjfél felé érkeztem haza.

Este 20 óra: Ez azért helytelen, mert szószaporítás. Vagy este 8 
órakor, vagy 20 órakor. A kettő ugyanis azonos.

Eredmény. Helytelen: Az üzlet csődbe jutása a rossz vezetés ered-
ménye. Igaz, a maga nemében a csőd is valaminek az eredménye. 
Az említett szöveg azonban helyesebben: Az üzlet csődbe jutása a 
rossz vezetés következménye. A szó a gyakorlat szerint inkább vala-
mi jót sugall.

Vét. Hibás: Az az ember gyakran vétett hibát a törvény ellen. He-
lyesen: Az az ember gyakran vétett a törvény ellen. A fogalmazás-
ban szóismétlést érzünk.

Tekintetében. Helytelen: A mellékhatások tekintetében… kér-
dezze meg orvosát… 2 évi munkám ment rá, amíg a rendeletet si-
kerül módosíttatnom, így: A mellékhatásokról kérdezze meg orvo-
sát… Ez is bizonyítja, hogy egyszerű raggal kiválthatunk bizonyos 
szavakat, és magyarossá tehetjük fogalmazásunkat.

Amikor szavainkat leírjuk (elmondjuk), gondoljuk meg, hogy 
azok az adott helyzethez illenek-e.  lang.miklos@chello.hu

Fotó: Pászti György

K. Nagy György, K. Nagy Zsolt, Dobiné Vass Júlia, Tóth Aranka hím-
ző, Hubert Erzsébet

Séllei Katalin tehetséges, sokoldalú  keramikus. Nem melléke-
sen pedig három gyermekes édesanya, aki sikerrel egyeztette össze  
a családot a hivatással, ami ugye köztudottan nem egyszerű feladat. 

Férje, Szőlősi Lajos társa az életben és a munkában egyaránt. A 
volt mentős férj 1988-ban úgy gondolta, hogy – bármennyire is sze-
reti az egészségügyet -, átveszi feleségétől a munka fizikai részét, kö-
zös vállalkozásban fogják Katalin tehetségét, Lajos szorgalmát ka-
matoztatni. Ügyes tanítványnak bizonyult, ma már nélkülözhetet-
len szereplője a műhelynek, megtanulta a  cserépkályha építés for-
télyait is. Hiszen az az igazi, amikor minden apró részlet úgy kerül 
a helyére, ahogy azt ők megálmodták.   Felesége feladatai között a 
művészeti rész, a tervezés, a prototípusok elkészítése maradt.

A kisplasztikától a cserépkályha csempe készítéséig minden terü-
letnek a csínját-bínját kitanulták, igyekeztek alkalmazkodni a válto-
zó igényekhez és elvárásokhoz, beruháztak modern kemencébe, de 
nem hagyták magukat „bedarálni” a modern vállalkozói világba. A 
családot, a magánéletüket ugyanúgy őrzik, mint ahogy  az alkotás 
örömét sem hagyják elveszni. 

Katalin   alkotásai között sok a bibliai ihletésű, hiszen ő maga is 
hitvalló keresztyén, a balatonalmádi református presbiteriánus gyü-
lekezet tagja.

A használati és dísztárgyakon kívül  kültéri plasztikák, faliképek, 
plakettek, grafikák, valamint festmények is gazdagítják eddigi élet-
művét. 

A Városi Könyvtár előtt található Nyitragerencsér bronzcímere 
szintén az ő kezét dicséri, valamint Városlődön egy domborművet 
őriznek az alkotásai közül.  

Országszerte több sikeres kiállítása volt, alkotótáborokban képzi 
magát, de  szívesen mutatja be a kerámia készítés folyamatát iskolá-
soknak, óvodásoknak,  az almádi bálokon, rendezvényeken is rend-
szeresen találkozhatunk jótékonyságra felajánlott munkáival. 

1988-tól nagyot fordult a világ, már nem özönlenek a turisták, 
akik még a hibásnak ítélt, félrerakott termékeket is örömmel meg-
vásárolták. A külföldi, hazai tömeges megrendelések  elmaradtak, 
„hála” a multinacionális cégeknek és a kínai termékeknek.

Új kihívás elé néz a család,  honlapot hoztak létre, és  az internet 
segítségével próbálnak alkalmazkodni az új követelményekhez. 

Sok sikert kívánunk a világhálón, a műhelyben, és sok örömöt a 
családhoz! Szolga Mária

Fotó: Pászti György

Séllei Katalin és férje Szőlősi Lajos

Vigyázat, csalók!
Társaságunkhoz több bejelentés érkezett, hogy trükkös csalók a 

DRV Zrt. munkatársainak adják ki magukat és el nem végzett szol-
gáltatásért pénzt kérnek a fogyasztóktól – jelen esetben „ivóvíz ar-
zéntartalmának vizsgálata céljából az ingatlanon belül mintát sze-
retnének vételezni”.

A trükkös csalók a lakosságnak okozott károkon túl társaságunk 
jó hírét is fenyegetik, ezért honlapunkon (www.drv.hu) is foglalko-
zunk a témával a „Sajtószoba – Hírek – Hogyan védekezzünk a csa-
lók ellen.” címszó alatt, melynek elemei a lakosság tájékoztatására 
is felhasználhatók, valamint levelünkhöz is csatolunk.

Munkatársaink a fogyasztókat érintő munkák során
- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat, 
- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért,
- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a 

házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett 
időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati 
meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárműve-
ik el vannak látva a társaság logójával. DRV 

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8220 

Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-stran-
don lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” megneve-
zésű üzlethelyiség és a hozzátartozó burkolt előkertek bérbeadásá-
ra nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet határozott időtartamra, 
2013. május 16-tól 2018. december 31-ig szól. A pályázatok benyújtási 
határideje: legkésőbb 2013. április 12-én, pénteken délelőtt 10.00 óra. 
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfoga-
dási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 
A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Telepü-
lésfejlesztési osztályán a 43. számú hivatali helyiségben 2013. március 
13-tól, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Dédapáról unokára
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AktuálisFazekasaink
Hittel, munkával a családért

Különlegesen szép kiállítás megnyitóján vettünk részt kollegám-
mal Budapesten, a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztá-
lyának kiállítótermében. Hogy miért volt különleges, amikor általá-
ban egy kiállításon alapvetően csak szép és jó dolgok kerülnek a vit-
rinekbe? Mert egy összetartó, egymást tisztelő, segítő család három 
alkotó generációjával találkozhattunk személyesen, de méltó helyet 
kaptak  őseik kerámiái is. 

A városunkban letelepedett K. Nagy György sütés-főzésre terve-
zett alkotásait már egy régebbi lapszámban bemutattuk, ezért most 
inkább a családról írnék, mert a példaértékű tisztelet és szeretet szin-
te kézzel foghatóan jelen volt ezen az „elnyert” kiállításon. Azért „el-
nyert”, mert igazából György testvére, K. Nagy Zsolt kapta jutal-
mul a lehetőséget, de nem tartotta fenn saját magának a jogot, ha-
nem az elődök, és a család iránti tiszteletét azzal fejezte ki, hogy 
valamennyiüknek biztosította a lehetőséget munkáik bemutatására. 

Így volt alkalmunk látni a dédapa, édesanya, testvér alkotásait, de 
már helyet kaptak Zsolt gyermekeinek a tehetségét bizonyító kerá-
miák is. 

Hubert Erzsébet etnográfus megnyitó beszédét hallgatva már az 
első mondatoknál felkaptam a fejem, és elhatároztam, hogy ezt a 
mondatot a cikkben felhasználom: „Szerencsés: ő tudja, honnan 
jön, és azt is, merre tart”.  Nem sokkal később újra megragadott va-
lami, amit muszáj idéznem: „Egymástól tanulnak, átvesznek, de sa-
ját képükre képesek formálni a tárgyakat. Színhasználatukban, for-
makincsükben kicsit eltérnek, de eredendően hasonlóan gondol-
koznak és alkotnak. Nincs közöttük szakma féltés, inkább az isme-
ret, az újítás átadásának kényszere érvényesül. Julika (az édesanya) 
találmánya a szegletes forma az edényeknél, Gyuri találta és alkal-
mazta először a drótozást, Zsolt az étkészletek, a kiegészítő tárgyak 
nagy mestere a főző-sütő edények mellett.” Pár perc múlva eldön-
töttem, hogy ez egy ilyen riport lesz. Idézetekkel teli, mivel nehéz 
lenne szebben megfogalmazni a következő mondatokat: „A magyar 
népi kézművesség hagyományainak rendkívüli értékeit az itt jelen-
levők előtt nem kell bizonygatnom. Azt azonban, hogy a hagyo-
mány hogyan, milyen módon, milyen körülmények között él to-
vább, fényesedik-e vagy talán hígul az utódok kezében, bizony ér-
demes elemezni, bemutatni. Mi itt most büszkék lehetünk az utó-
dokra - a K. Nagy, Korsós név tovább él Nádudvaron, továbbra is is-
mert  a Hajdúságban és Kelet Magyarországon, de büszkén mond-
hatjuk: az egész országban és a határainkon túl is.”

Mi pedig itt – Balatonalmádiban -, legyünk büszkék arra, hogy 
a dinasztiának egy tagját városunk alkotójaként üdvözölhetjük! A 
megnyitón elhangzott teljes beszédet elolvashatják az újság honlap-
ján. Gratulálunk K. Nagy Györgynek a családhoz, az elért eredmé-
nyekhez, és a szép kiállításhoz!  Szolga Mária

Rendőrségi hírek
A mindennapi életünknek már részévé vált az internet használata. 

Minden korosztály megtalálható a „gép” előtt, ezért az emberi bizalom-
mal visszaélő bűnelkövetők itt is megjelentek, mint az élet más területein. 

Használt cikkek internetes eladása. Az elkövető, vagyis az eladó vala-
milyen népszerű terméket hirdet eladásra tényleges értékénél kedvezőbb 
áron és ezzel biztosítja a megfelelő érdeklődést. A vevővel abban állapodik 
meg, hogy amint a bankszámlájára megérkezik az áru ellenértéke, postán 
megküldi az adásvétel tárgyát. A teljesítésre azonban nem kerül sor. Mi-
vel a használtcikkek jelentős része ilyen körülmények között cserél gazdát, 
a vevő nem is gondol arra, hogy milyen kockázata van az adásvételnek.

A megelőzés lehetőségei: Ne hozzunk elhamarkodott döntést, még ak-
kor sem, ha a kivárással azt kockáztatjuk, hogy megelőz egy másik vevő, 
gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e számunkra a meghirde-
tett termék, a megadott ár realitásának értékelése, mérjük fel, hogy az 
árucikk jellegéből adódóan, annak minőségével kapcsolatban felmerül-
hetnek-e problémák, ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló ter-
méket, akkor a helyben lakót vagy a közelebbit részesítsük előnyben, ér-
tékesebb termék esetében már megérheti felvállalni az utazási költsége-
ket, hogy személyesen találkozhassunk az eladóval, és még fizetés előtt 
megvizsgálhassuk az adásvétel tárgyát, amennyiben személyes találkozó-
ra nincs lehetőség, vagy az aránytalan költségekkel jár, célszerű tisztáz-
ni az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges számon kérhetőségét, ha vala-
ki folyamatosan hirdet, esetleg ugyanolyan vagy hasonló árucikkeket kí-
nál, legyen gyanús, hogy csalóval állunk szemben, olvassuk át az eladó-
hoz irt véleményeket, kommenteket, őrizzük meg az átutalás bizonylatát.

Állásközvetítés külföldre. Az elkövető általában gyors, szakképzett-
séget és nyelvtudást nem igénylő elhelyezkedési lehetőséget ígér viszony-
lag magas jövedelemmel. A csaló egy összeg befizetését kéri valamilyen cí-
men, pl. regisztráció, munkavállalási engedély beszerzése, hivatalos iratok 
fordíttatásának költsége stb. Miután megtörtént a pénz kifizetése, a mun-
kába állásra már nem kerül sor, gyakran el sem érhető többet. Vannak el-
követők, akik olyan sokáig és hatásosan hitegetik áldozataikat, hogy azok 
egzisztenciális és pszichés károkat is elszenvedhetnek, pl. kilépnek koráb-
bi munkahelyükről, felmondják albérletüket, és telepakolt bőröndökkel 
várják a beígért autóbusz indulását. A bűncselekmény elkövetését meg-
könnyíti a külföldi munkavállalással ígért magas jövedelem, a hazai mun-
kavállalás nehézségei, a reális munkaerő piaci ismeretek hiánya. 

A megelőzés lehetőségei: A célország nyelvének legalább alapfokú isme-
rete, a túlságosan vonzó ajánlatok kiszűrése, az állásközvetítő honlapjának 
meglátogatása, a cég székhelyének felderítése, az előzetes anyagi ellenszol-
gáltatástól történő elzárkózás, kérjen időt a bemutatott munkaszerződés 
átnézésre, soha ne adjuk ki a kezünkből az okmányainkat, váltsuk ki az 
Európai Egészségbiztosítási kártyát, induláskor és utána is mindig legyen 
elegendő anyagi fedezetünk a hazautazásra. Stanka Mária r. őgy. 

Anyanyelvünkről
Márciusban emlékezünk:
idusa mit jelent nekünk!
hősies csatáknak vége,
lett utána tartós béke.

Nem is gondolná az ember, hogy mennyi, – egyébként jó – ma-
gyar szó van, amit az újságírók, a politikusok, a szónokok, általá-
ban: a nyilatkozók rossz helyen használnak. Nagyon sok ilyen szó 
van, de én csak a leggyakrabban észlelteket említem, tudatosan nem 
is az első alkalommal, mert, sajnos, visszatérnek a hibák.

Kapcsolatban. Ezzel kezdem, mert az egyik tévéadó szalagcímében ezt 
írják nekünk, sok százszor, folyamatosan, hadd tanulja meg a néző! Ezt 
olvassuk: „Ha van véleménye a témával kapcsolatban…” Bizony, ez hiba! 
Hogyan lenne helyesen? Ha van véleménye a témáról… De mikor helyes 
ez a szó? A magyar-finn kapcsolatban meghatározó a nyelvi rokonság..

Kerül. A fent említett szalagcím második mondata is magyar-
talan: „Az SMS-ek szerkesztve kerülnek adásba.” És helyesen: Az 
SMS-eket szerkesztve közöljük. Vagy: Az SMS-eket szerkesztve ad-
juk le. De hol jó? Például: Mennyibe kerül ez az alma?

Felé. Hibás: Az anyagot elküldtük a minisztérium felé. Helyesen: 
Az anyagot elküldtük a minisztériumnak. A szót itt is raggal pótol-
tuk, így magyaros. De hol helyes?  Éjfél felé érkeztem haza.

Este 20 óra: Ez azért helytelen, mert szószaporítás. Vagy este 8 
órakor, vagy 20 órakor. A kettő ugyanis azonos.

Eredmény. Helytelen: Az üzlet csődbe jutása a rossz vezetés ered-
ménye. Igaz, a maga nemében a csőd is valaminek az eredménye. 
Az említett szöveg azonban helyesebben: Az üzlet csődbe jutása a 
rossz vezetés következménye. A szó a gyakorlat szerint inkább vala-
mi jót sugall.

Vét. Hibás: Az az ember gyakran vétett hibát a törvény ellen. He-
lyesen: Az az ember gyakran vétett a törvény ellen. A fogalmazás-
ban szóismétlést érzünk.

Tekintetében. Helytelen: A mellékhatások tekintetében… kér-
dezze meg orvosát… 2 évi munkám ment rá, amíg a rendeletet si-
kerül módosíttatnom, így: A mellékhatásokról kérdezze meg orvo-
sát… Ez is bizonyítja, hogy egyszerű raggal kiválthatunk bizonyos 
szavakat, és magyarossá tehetjük fogalmazásunkat.

Amikor szavainkat leírjuk (elmondjuk), gondoljuk meg, hogy 
azok az adott helyzethez illenek-e.  lang.miklos@chello.hu

Fotó: Pászti György

K. Nagy György, K. Nagy Zsolt, Dobiné Vass Júlia, Tóth Aranka hím-
ző, Hubert Erzsébet

Séllei Katalin tehetséges, sokoldalú  keramikus. Nem melléke-
sen pedig három gyermekes édesanya, aki sikerrel egyeztette össze  
a családot a hivatással, ami ugye köztudottan nem egyszerű feladat. 

Férje, Szőlősi Lajos társa az életben és a munkában egyaránt. A 
volt mentős férj 1988-ban úgy gondolta, hogy – bármennyire is sze-
reti az egészségügyet -, átveszi feleségétől a munka fizikai részét, kö-
zös vállalkozásban fogják Katalin tehetségét, Lajos szorgalmát ka-
matoztatni. Ügyes tanítványnak bizonyult, ma már nélkülözhetet-
len szereplője a műhelynek, megtanulta a  cserépkályha építés for-
télyait is. Hiszen az az igazi, amikor minden apró részlet úgy kerül 
a helyére, ahogy azt ők megálmodták.   Felesége feladatai között a 
művészeti rész, a tervezés, a prototípusok elkészítése maradt.

A kisplasztikától a cserépkályha csempe készítéséig minden terü-
letnek a csínját-bínját kitanulták, igyekeztek alkalmazkodni a válto-
zó igényekhez és elvárásokhoz, beruháztak modern kemencébe, de 
nem hagyták magukat „bedarálni” a modern vállalkozói világba. A 
családot, a magánéletüket ugyanúgy őrzik, mint ahogy  az alkotás 
örömét sem hagyják elveszni. 

Katalin   alkotásai között sok a bibliai ihletésű, hiszen ő maga is 
hitvalló keresztyén, a balatonalmádi református presbiteriánus gyü-
lekezet tagja.

A használati és dísztárgyakon kívül  kültéri plasztikák, faliképek, 
plakettek, grafikák, valamint festmények is gazdagítják eddigi élet-
művét. 

A Városi Könyvtár előtt található Nyitragerencsér bronzcímere 
szintén az ő kezét dicséri, valamint Városlődön egy domborművet 
őriznek az alkotásai közül.  

Országszerte több sikeres kiállítása volt, alkotótáborokban képzi 
magát, de  szívesen mutatja be a kerámia készítés folyamatát iskolá-
soknak, óvodásoknak,  az almádi bálokon, rendezvényeken is rend-
szeresen találkozhatunk jótékonyságra felajánlott munkáival. 

1988-tól nagyot fordult a világ, már nem özönlenek a turisták, 
akik még a hibásnak ítélt, félrerakott termékeket is örömmel meg-
vásárolták. A külföldi, hazai tömeges megrendelések  elmaradtak, 
„hála” a multinacionális cégeknek és a kínai termékeknek.

Új kihívás elé néz a család,  honlapot hoztak létre, és  az internet 
segítségével próbálnak alkalmazkodni az új követelményekhez. 

Sok sikert kívánunk a világhálón, a műhelyben, és sok örömöt a 
családhoz! Szolga Mária

Fotó: Pászti György

Séllei Katalin és férje Szőlősi Lajos

Vigyázat, csalók!
Társaságunkhoz több bejelentés érkezett, hogy trükkös csalók a 

DRV Zrt. munkatársainak adják ki magukat és el nem végzett szol-
gáltatásért pénzt kérnek a fogyasztóktól – jelen esetben „ivóvíz ar-
zéntartalmának vizsgálata céljából az ingatlanon belül mintát sze-
retnének vételezni”.

A trükkös csalók a lakosságnak okozott károkon túl társaságunk 
jó hírét is fenyegetik, ezért honlapunkon (www.drv.hu) is foglalko-
zunk a témával a „Sajtószoba – Hírek – Hogyan védekezzünk a csa-
lók ellen.” címszó alatt, melynek elemei a lakosság tájékoztatására 
is felhasználhatók, valamint levelünkhöz is csatolunk.

Munkatársaink a fogyasztókat érintő munkák során
- fényképes igazolvánnyal tudják igazolni magukat, 
- soha nem kérnek készpénzt a fogyasztási helyen végzett munkáért,
- soha nem akarnak bemenni a házba, kivétel, ha vízmérő a 

házban található (mellékmérő), illetve ha előzetesen egyeztetett 
időpontban a fogyasztó kérésére már megjavított belső hálózati 
meghibásodást kell kivizsgálnunk csatornadíj jóváírás miatt;

- egységes munkaruhát viselnek, valamint a céges gépjárműve-
ik el vannak látva a társaság logójával. DRV 

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8220 

Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-stran-
don lévő, összesen 51,74 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” megneve-
zésű üzlethelyiség és a hozzátartozó burkolt előkertek bérbeadásá-
ra nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet határozott időtartamra, 
2013. május 16-tól 2018. december 31-ig szól. A pályázatok benyújtási 
határideje: legkésőbb 2013. április 12-én, pénteken délelőtt 10.00 óra. 
Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfoga-
dási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. 
A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Telepü-
lésfejlesztési osztályán a 43. számú hivatali helyiségben 2013. március 
13-tól, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Dédapáról unokára
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Egészségünk

Kiegészítések:
Nőgyógyászat: 
Hétfői és szerdai rendelésen árpilis 01-jétől dr. Lővei Péter nőgyógy-
ász szakorvos rendel. Időpont egyeztetés szükséges, rendelési időben 
a rendelő telefonszámán, rendelési időn kívül a recepció telefon szá-
mán. 
Csütörtöki napokon továbbra is dr. Németh Zsolt nőgyógyász szak-
orvos rendel. Időpont egyeztetés szükséges, csak a recepción lehet-
séges.

Ultrahangos vizsgálatra időpont kérés a recepció telefonszámán le-
hetséges. 
Rtg. lelet kiadása a felvétel készítésnek napján 13-18 óráig történik 
a recepción.

„A” épület  Telefon   Rendelési idő     
Földszint:  88/körzet  H K Sz Cs P  
Fogadótér - regisztráció  599-900 7.00 - 19.00      7.00 - 19.00  7.00 - 19.00 7.00 - 19.00 7.00 - 19.00
I. háziorvosi körzet  599-910 12.00 - 16.00      9.00 - 13.00  13.00 - 17.00 9-00 - 13.00 11.00 - 15.00
II. háziorvosi körzet 599-912 8.00 – 12.00 13.00 - 17.00    8.00 - 12.00     12.00 - 16.00 8.00 - 12.00
IV. háziorvosi körzet  599-914  13.00 - 18.00             8.00 - 13.00      13.00 - 16.00              8.00 - 13.00 13.00 - 16.00
Központi ügyelet  412-104 16.00 - 08.00 16.00 -  08.00 16.00 - 08. 00      16.00 - 08.00 16.00 -  
      hétfő 08.00-ig
I. emelet:          
Ideggyógyászat 599-924  13.00 - 19.00    
Pszichiátria 599-922 12.00 - 13.00 7.30 -  8.30 15.00 - 16.00 7.30  -  9.30 7.30  8.30 
 gondozás  13.00 - 19.00 8.30 - 14.00 16.00 -18.00 8.30 - 14.30 8.30 - 14.00
Ultrahang diagnosztika 599-900  14.00 - 17.00  14.00 - 17.00 
Röntgen diagnosztika 599-900  8.00 - 12.00 8.00 - 12.00 8.00 - 12.00 
Laboratórium  371-132      
 vérvételi idő 371-133    7.00 -   9.00    7.00 -   9.00     7.00 -   9.00    7.00  -  9.00    7.00  -  9.00
 leletkiadás és időpont kérés  10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00
 leletkiadás     14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00 

II. emelet:        
Belgyógyászat 599-932 11.00 - 17.00 7.00 - 13.00 7.00 - 14.00  7.00 - 13.00
Fül-orr-gégészet 599-934 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00 8.00 - 11.00 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00
Reumatológia 599-936  8.00 - 16.00  8.00 - 15.00
Fizioterápia 599-938 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00
Gyógytorna 14.30 - 17.30 14.30 - 17.30  14.30 - 17.30    
   
„B” épület Telefon:   Rendelési idő     
Földszint:   H K Sz Cs P  
I. Gyermekorvosi körzet 599-916 8.00 - 11.00 9.00 - 12.00 8.00 - 10.00 14.00 - 17.00 8.00 - 10.00
   13.00 - 15.00    
I. Védőnői szolgálat 599-917      
 fogadóóra   8.00 - 10.00    
 tanácsadás     8.00 - 12.00   

I. emelet:         
Nőgyógyászat 599-940 14.00 - 19.00  14.00 - 19.00 9.00 - 12.00  
     14.00 - 19.00  
Sebészet 599-942 14.00 - 19.00   12.00 - 17.00 
 
II. emelet:         
Bőrgyógyászat  Szakrendelés Veszprémben, a Komakút tér 1. sz. alatti rendelőintézetben. Tel.: 593-052   
Szemészet 599-946 12.00 - 18.00 7.00 - 13.00 12.00 - 18.00  7.00 - 13.00
I. Fogászati körzet  599-947 13.00 - 19.00 7.00 - 13.00 13.00 - 19.00 7.00 - 13.00 7.00 - 13.00

Egészségügyi központ rendelési idők

Szemészet: Időpont kérés a recepción lehetséges, a rendelés közép-
ső két órájára lehet időpontot kérni. Ilyenkor csak előjegyzett bete-
gek ellátása történik.
2013. január 1-óta Bressel-Klein Annamária I. számú területi védő-
nő várja a várandós és kisgyermekes családokat az Apukákkal együtt. 
Kismamáknak első találkozásakor időpont egyeztetés szükséges a 
88/599-917 vagy a 06 20 460-6864-es telefonon.

Telefonos időpont egyeztetés esetén kérjük, hogy a gyorsabb ügyin-
tézés érdekében készítsék elő TAJ kártyájukat. Az esetleges felmerülő 
kérdésekre a recepción kaphatnak választ az érdeklődők.
Köszönjük a páciensek bizalmát, hogy igénybe veszik az Egészség-
ügyi Központ által kínált alap és szakellátásokat!

ALMÁDI ÚJSÁG 2013. március

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 17

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 03. 26. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 03. 29. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

Telefon: 0630/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola   T 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelős kiadó: 
„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.

(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Készítette: Onyxprint Kft. 

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

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa

1/4 oldal = 15 e Ft+áfa

1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 

www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

Megbízható család kiadó családi házat  
keres hosszú távra Balatonalmádiban és 

környékén. Érd.: 06-30-324-1888

Megbízható fiatal pár egész éves,  
különálló albérletet keres  

Balatonalmádiban. Érd.: 30/833-1221

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!
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Pszichiátria 599-922 12.00 - 13.00 7.30 -  8.30 15.00 - 16.00 7.30  -  9.30 7.30  8.30 
 gondozás  13.00 - 19.00 8.30 - 14.00 16.00 -18.00 8.30 - 14.30 8.30 - 14.00
Ultrahang diagnosztika 599-900  14.00 - 17.00  14.00 - 17.00 
Röntgen diagnosztika 599-900  8.00 - 12.00 8.00 - 12.00 8.00 - 12.00 
Laboratórium  371-132      
 vérvételi idő 371-133    7.00 -   9.00    7.00 -   9.00     7.00 -   9.00    7.00  -  9.00    7.00  -  9.00
 leletkiadás és időpont kérés  10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00
 leletkiadás     14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00  14.00 - 15.00 

II. emelet:        
Belgyógyászat 599-932 11.00 - 17.00 7.00 - 13.00 7.00 - 14.00  7.00 - 13.00
Fül-orr-gégészet 599-934 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00 8.00 - 11.00 14.00 - 17.00 14.00 - 17.00
Reumatológia 599-936  8.00 - 16.00  8.00 - 15.00
Fizioterápia 599-938 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00 8.00 - 14.00
Gyógytorna 14.30 - 17.30 14.30 - 17.30  14.30 - 17.30    
   
„B” épület Telefon:   Rendelési idő     
Földszint:   H K Sz Cs P  
I. Gyermekorvosi körzet 599-916 8.00 - 11.00 9.00 - 12.00 8.00 - 10.00 14.00 - 17.00 8.00 - 10.00
   13.00 - 15.00    
I. Védőnői szolgálat 599-917      
 fogadóóra   8.00 - 10.00    
 tanácsadás     8.00 - 12.00   

I. emelet:         
Nőgyógyászat 599-940 14.00 - 19.00  14.00 - 19.00 9.00 - 12.00  
     14.00 - 19.00  
Sebészet 599-942 14.00 - 19.00   12.00 - 17.00 
 
II. emelet:         
Bőrgyógyászat  Szakrendelés Veszprémben, a Komakút tér 1. sz. alatti rendelőintézetben. Tel.: 593-052   
Szemészet 599-946 12.00 - 18.00 7.00 - 13.00 12.00 - 18.00  7.00 - 13.00
I. Fogászati körzet  599-947 13.00 - 19.00 7.00 - 13.00 13.00 - 19.00 7.00 - 13.00 7.00 - 13.00

Egészségügyi központ rendelési idők

Szemészet: Időpont kérés a recepción lehetséges, a rendelés közép-
ső két órájára lehet időpontot kérni. Ilyenkor csak előjegyzett bete-
gek ellátása történik.
2013. január 1-óta Bressel-Klein Annamária I. számú területi védő-
nő várja a várandós és kisgyermekes családokat az Apukákkal együtt. 
Kismamáknak első találkozásakor időpont egyeztetés szükséges a 
88/599-917 vagy a 06 20 460-6864-es telefonon.

Telefonos időpont egyeztetés esetén kérjük, hogy a gyorsabb ügyin-
tézés érdekében készítsék elő TAJ kártyájukat. Az esetleges felmerülő 
kérdésekre a recepción kaphatnak választ az érdeklődők.
Köszönjük a páciensek bizalmát, hogy igénybe veszik az Egészség-
ügyi Központ által kínált alap és szakellátásokat!
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Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat!
Számítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 03. 26. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 03. 29. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

Telefon: 0630/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola   T 
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Felelős kiadó: 
„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.

(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, 
vagy a 06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Készítette: Onyxprint Kft. 

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

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal = 60 e Ft+áfa

1/2 oldal = 30 e Ft+áfa

1/4 oldal = 15 e Ft+áfa

1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!

www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 

www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

Megbízható család kiadó családi házat  
keres hosszú távra Balatonalmádiban és 

környékén. Érd.: 06-30-324-1888

Megbízható fiatal pár egész éves,  
különálló albérletet keres  

Balatonalmádiban. Érd.: 30/833-1221

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!
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Válaszd Mixer  csomagunkat 24 hónapos határozott idejű szerződéssel!

Így a 70 tévécsatorna, 5 Mbit/s sebességű internet és a kedvező percdíjak mellett 

értékes extrákat is kínálunk, havi 6490 Ft-ért, többletköltség nélkül!

Az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról érdeklődj a legközelebbi 

Telepontban, keresd weboldalunkon, vagy a 1288-as telefonszámon!

Az ajánlat 2013. március 1-jétől visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön belül, új (akik 
az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők számára, a szolgáltatáscsomagra kötött 24 hónapos határozott idejű 
szerződéskötés esetén. Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,20Mbit/s. Az előfizetői jogvi-
szony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt a vonatkozó ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 12 hónapos határozott idejű, 
valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetőek. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák. 
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Ajánlott díjmentes extráink:
• Vevőegység 

• 0 Ft-os percdíj a hálózatunkban

• Tévés minicsomag

• Telefonkészülék

Tévé, internet, telefon, extrák – Mixer csomagban

Személyes Ügyintézési Nap:
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Városház tér 4. 
Időpont: minden páratlan hét keddjén 10.00-16.00 óra között 
Értékesítőnk: Végh Annamária (+36 20 344 8129)

díjmentes
extrákkal

Több van benne, 
mint vártad 

IN_33011620_REZ_press_ujalmadiujsag_180x265_130307-INV.indd   1 2/22/13   10:28 AM

fehér fogak,
amelyről álmodoTT!

Jelen kupon április 5 -ig történő beváltásával 

23 500 ft-ot spórolhat, 
vegyen részt most konzultáción  

és fogfehérítésen!  
Eredeti ár: 47 000 Ft. Kuponos ár: 23 500 Ft. 

kedvezmény: 50 %
A kedvezmény a sínes fogfehérítő módszer-
re vonatkozik, foglalja le időpontját még ma 
a 06 88 574 865 telefonszámon, hogy moso-

lya igazán elragadó legyen!

www.globedental.hu
Balatonkenese, 
Táncsics m. u. 6.

Ne maradjon le semmiről! 
Lájkoljon minket a Facebookon!
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ÚjFebruári képek

A Kossuth bankó jelentése mindenki előtt ismert. Ke-
vesebben tudják azt, hogy 1848-49-ben Magyar Király-
ság megnevezéssel pénzérmék is voltak forgalomban, me-
lyek egyike az itt látható 3 krajcáros. Érdekesség, hogy ez 
az érme közülük a legnagyobb méretű, 32 mm átmérőjű, 
a többi különböző méretű, de mind kisebb. Így az írást 
nem ismerők tapintással is meg tudták állapítani, hogy 
mennyit és milyen pénzt kaptak a markukba. 

ALMÁDI ÚJSÁG
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ALMÁDI ÚJSÁG

Jótékonysági Farsangi Bál a Borostyán Népdalkör a Ringató Balaton Nép-
tánccsoport és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub rendezésében

Ringató toborzó
A Ringató Balaton néptánccsoport 2002-ben alakult meg a 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub néptáncot kedvelő tagjaiból. Tavaly 
áprilisban ünnepelték fennállásuk 10. évfordulóját. Több táncos is 
betöltötte már hetvenedik évét. Legidősebb táncosuk 77 éves. 

 A csoport vezetője Tóth Zoltánné Anara. Művészeti vezető: Ko-
vács Krisztián Kiki néptáncoktató. Jelenleg tizenegy főből áll a cso-
port. Céljuk a magyar népi tánchagyományok felelevenítése, bemu-
tatása. Balatonalmádiban, valamint kistérségi, megyei és országos 
rendezvényeken lépnek föl rendszeresen. Állandó szereplői a bala-
tonalmádi Péter-Pál napoknak és a Balatonalmádi Borfesztiválnak, 
a szüreti felvonulásoknak. 

2007-ben tavasszal Budapesten „Kiváló” minősítést kaptak az 
„Életet az éveknek!” Nyugdíjasok Országos Egyesület művészeti cso-
portjainak országos bemutatóján. Testvérvárosi kapcsolataik révén 
már többször táncoltak a németországi Eggenfelden-ben, bemutat-
koztak a francia Carcassonne-ban, a szlovákiai Nyitragerencséren.

A csoport szeretettel várja a táncolni vágyókat.

Budapest Ragtime Band nagysikerű koncertet adott a Pannóniában

Bödöcs Tibor önálló estje a Pannónia Kulturális Központban

Almádi Cimbora Klub rendezvénye: művészetek a római birodalomban

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 2013 évi kézgyűlése

Római carneval (Bolondozások napja) Almádi Cimbora Klub

Téltemető tavaszköszöntő mulatság a Balaton partján Mandulás táncházzal
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