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Templomunkért
Köszönet mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik felekezetre 
való tekintet nélkül segítették templomfelújításunkat!
A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársá-
gával szerződést kötött a templom újrazsindelyezése, a templomhajó belső és kül-
ső falvarrása, valamint belső javítása, festése ügyében 12 531 000 Ft összegben. 
Mivel a támogatás utófinanszírozott, a Dunántúli Református Egyházkerület, va-
lamint gyülekezeti tagok megkölcsönözték a munkálatok összegét. A tetőfedést 
csak kézzel pattintott zsindellyel engedélyezte az akkori KÖH. A beérkezett öt ár-
ajánlat közül mindenik több mint 2 millió Ft-tal haladta meg a tervezett költsé-
get. Ezt a különbözetet egyrészt abból a másfél millió Ft támogatásból finanszíroz-
tuk, melyet városunk Képviselő testülete szavazott meg, másrészt adományokból.
Amint már korábbi cikkekben jeleztük, feltett szándékunk a templom külső bepu-
colása is, mely 800 ezer Ft-ba kerül. A torony külső vakolatának részbeni leverése 
közben kiderült, hogy a torony külső falvarrása is szükséges. Ez további 370 000 Ft 
plusz kiadást jelentett. Erre céladakozást hirdetett meg a presbitérium.
Az adományok befizethetők bevételi bizonylat ellenében a Vörösberényi Lelkészi 
Hivatalban: 8220 Balatonalmádi Veszprémi út 105., vagy átutalhatók az alábbi OTP 
számlaszámra: 11748083-20020244
A közlemény rovatban szíveskedjenek feltűntetni a célt: „templomfelújításra”.
Az adományozók nevét a gyülekezeti „Aranykönyvben” tartjuk nyílván. Isten áldá-
sa legyen minden kedves adakozón! 
Faust Gyula lelkipásztor

Fotó: Szögedi Miklós
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Gárdonyi Géza: Április végén

Álmodom-e, hogy itt van a tavasz?
A kályha mellett róla álmodunk,
pedig a tél künn csendesen havaz,
s pelyhes a hótól minden ablakunk.

De nem, én mostan mégsem álmodom:
ibolya van a kerti asztalon;
enyhe az est; illatos a világ;
virágzó fák közt kél a holdvilág.

A földön az éj sötét fátyola,
s a fák az éjben mind fehérlenek:
ruhájuk talpig csipke-pongyola,
s a csipkék közt ezer gyémánt remeg.

Fehér erdőn fehérlő holdvilág,
fehéren égő örök csillagok,
mi szép vagy te, fehér álomvilág!
Öledben és is csak árnyék vagyok.

május
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Helytörténet
Volt egyszer egy kisvasút
Visszaemlékezés

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Élt egy híján hatvan évet. Megszületett 1909. július 9-én, meg-
halt 1968-ban. A Győr Veszprém Alsóőrs vasútvonalra vonatkoz-
nak előbbi dátumok, amelyek azonban némi pontosításra szorul-
nak. A születésnap a személyforgalom megindulását jelenti, építé-
se korábbi döntés alapján indult. A megszüntetés, azaz a bontás, a 
vágányok fölszedése az 1968 évben meghozott közlekedéspolitikai 
döntés alapján később történt.

Almádiban két állomása volt, nevezetesen Balatonalmádi-
Remetevölgy és Balatonalmádi-Öreghegy. A Remetevölgy elneve-
zés későbbi, a vonal megindulásakor az egyszerű Sárkuta névre „ke-
resztelték”. A ma már sokat kárhoztatott döntésnek, idén van a 45. 
évfordulója. 

Többször felmerült a visszaépítés gondolata, azonban erre nincs 
lehetőség. A vasút nyomvonalán kerékpárút és közlekedési út ké-
szült és a környék beépítése is kizáró tényező. A szándékot a Győr-
Veszprém közötti szakasz védelem alá helyezése és működése bizo-
nyítja. Szerencsére ez a szakasz nem lett elbontva, így tovább él a 
Bakony „nosztalgia” vasútja.

Az előzőekben említett állomásépületek magántulajdonban van-
nak, jelentősen átalakítva lakóházként szolgálnak. A remetevölgyi 
épület még valamennyire őrzi eredeti architektúráját, mint ezt a 
mellékelt néhány felvétel is bizonyítja.

1931-ben kiadott képeslapon szerepel a vasúti megálló.

A vonat már nem közlekedik, még lakatlan az épület.

Beköltöztek a lakók, látható külső jelei vannak. Az állomás igen meredek lejtésű területen épült. A megközelítő 
lépcsőről ez a kép „tárult” az utas elé. 

 Az öreghegyi állomás képe a forgalom megindulásakor.

A kinagyított képen még a Sárkuta megnevezés látható, a későb-
bi Balatonalmádi-Remetevölgy helyén.

Jelentős átalakítások történtek, három bejárat helyett csak a lakás 
bejárati ajtaja került kialakításra. Az erőteljes beavatkozások mellett 
az épületre jellemző terméskő lábazatot az eredetivel azonos módon 
készítették, ügyelve a homlokzat egységes megjelenésére.

A társaság tagjai: Szalai Józsefné (almádi orvos - Kovács doktor - 
sógornője), előtte leánya, Honti Józsefné, Papp Gézáné tanár neje, 
Honti József. A fényképet 1939-ben Papp Géza budapesti tanár készí-
tette.  Honti József

Almádiban a Wesselényi strandon 1939-ben volt egy vízi csúszda. 
A mellékelt két fénykép erre emlékeztet. A vízparthoz közeli homoko-
zó mögött a kabinsor látszik. 

Helytörténeti mozaikok

Jól látható, hogy a vágányok helyén kialakított út már a végleges 
nyomvonalon jelenik meg. A véghomlokzaton új ablak került be-
építésre.

Balatonalmádi-fürdő állomás képe az 1911-ben feladott képesla-
pon. Ezek a képek a legkorábban készültek, valószínűleg a menet-
rendszerű közlekedés megindulásával, (1909. július 9.), azonos idő-
ben. A remetevölgyi állomásról a bemutatott képen kívül, ismerete-
im szerint, nem került kiadásra képeslap. Schildmayer Ferenc

„Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.”  Tamási Áron
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi zár-
számadását és megállapította a pénzmaradvány mértékét. A beszá-
molóból kiderül, hogy az önkormányzat a 2012. évet közel 2 mil-
liárd Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárta. A független könyvvizs-
gálói jelentés szerint az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetéről készített beszámoló megbízható, valós képet mutat.

A Képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolót, mely szerint a tavalyi évben közel 537 millió Ft adóbe-
vétel (helyi adók, gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság) folyt be 
az önkormányzathoz, ami 21,4 millió forinttal több, mint az előző 
évben, és 29,3 millió forinttal haladta meg a költségvetésben beter-
vezett bevételt. Az adóbevételek jelentős része, 221 millió Ft épít-
ményadóból származott. Szó esett az adóhátralék mértékéről és a 
behajthatatlan adókról is. 

Elfogadták a település Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncep-
cióját, melynek a célkitűzései többek között a városi bűnözés csök-
kentése, közösségi biztonságérzet megerősítése; rend a közterülete-
ken, illetve magas színvonalú tűz-, és katasztrófavédelem. A doku-
mentumban különösen kiemelt feladatként kapott helyet a gyer-
mek és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése, illetve a csalá-
don belüli erőszak megelőzése.

Támogatta a Képviselő-testület közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat benyújtását. Koráb-
ban ugyanezen felhívásra már eredményesen nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat. Az így elnyert támogatás felhasználásával valósult 
meg a térfigyelő kamerarendszer a Szent Erzsébet ligetben (szobor-
park) és a Wesselényi strandon 80 %-os támogatás mellett, közel 8 
millió Ft értékben. 

A korábbi fejlesztés bővítéseként a Wesselényi strandon lévő 
kamerarendszer bővítését, valamint a Budatava strand és a 
káptalanfüredi strand kamerarendszerbe történő bekapcsolását ter-
vezik nettó 9 870 ezer Ft értékben.

A Képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ átfogó értékelését a helyi önkormányza-
ti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A beszá-
moló tartalmazza többek között a települési önkormányzat és a ci-
vil szervezetek közötti együttműködés keretében történő feladatok, 
szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait. 

A Képviselő-testület törvényi előírás alapján döntött a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű tár-
sulássá való átalakításáról. 

Egyes jogszabályok alapján elvégzett felülvizsgálat eredményekép-
pen új vagyonrendeletet alkotott a Képviselő-testület. Ezzel egyide-
jűleg szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről, elidegenítéséről és bérbeadásuk szabályairól szóló rende-
let jogszabályi környezethez történő igazítása is. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2013. évi költségvetésben szereplő Környezetvédel-
mi Alap terhére a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmara-
dásának, megőrzésének elősegítése érdekében kiírandó pályázati ke-
ret összegét 2013. évre 900 000 Ft-ban állapította meg a Testület, 
egyben döntött a pályázat kiírásáról is. 

A Képviselő-testület a város teljes területét érintő településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során a jogszabályi előírásoknak való megfele-
lés céljából döntött arról, hogy az előzetes tájékoztatási és véleményezé-
si szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakossá-
gát, a területén működő összes civil,- érdekvédelmi,- gazdasági szerve-
zetet és valamennyi egyháza, továbbá az illetékes építésügyi hatóságot. 

A Képviselő-testület áprilisi üléséről

Honismereti és Városszépítő Kör

Tájékoztatjuk az Almádi Újság olvasóit, hogy 2013. április 23-án 
Balatonalmádiban húsz fővel megalakult a Honismereti és Város-
szépítő Kör. Célul tűztük ki, hogy minél jobban megismerjük, nép-
szerűsítsük, és még vonzóbbá tegyük városunkat, a környezetün-
ket.

Terveink között szerepel: lakóhelyünk múltjának megismeré-
se, megismertetése, értékeinek felkutatása s fotókon való meg-
örökítése, a környezettudatos neveléshez való segítségnyúj-
tás példamutatással, óvodai, iskolai programokhoz való csat-
lakozás, tájékoztatók szervezése, valamint tevékeny szerepet 
kívánunk vállalni a közterületeket széppé varázsoló közösségi 
munkában.

Célunk együttműködni azokkal az intézményekkel, civilszerve-
zetekkel és baráti társaságokkal, amelyek a Körhöz is kapcsolha-
tók, ezért javasoljuk, hogy egymás rendezvényeihez kölcsönösen 
csatlakozzunk. 

Ismerjük meg együtt Almádi történetét, őrizzük meg értékeit és 
fogadjuk örökbe a közterületeit, mert kapocs kívánunk lenni azok 
között, akik számára fontos a környezetünk.

Következő megbeszélésünk a Pannóniában május 7-én és 28-
án, kedden 16 órakor.

A kör alapítói nevében: 
Kovács István és Töltési Erzsébet elnökök

Szekér Zoltán emlékére
Búcsúzunk  Tőled  Zolikánk !  

„Hol  dal zeng, telepedj meg,
rossz emberek,
nem énekelnek. „
  Goethe

Lassan  23  éve,  hogy  meggyőztünk  gyere  közénk. Többször  is  
említetted,  jó  döntés  volt. Hamarosan  a  kórus  egyik  legjelen-
tősebb  tagjává  váltál. Megszerettünk!   Te  is  minket! Megismer-
ted  erősségeinket,  gyengeségeinket. Komoly  részed  volt  a  kó-
rusélet  formálásában. Intelligensen,  előremutatóan  fogalmaztad  
meg  gondolataidat  cikkeidben és  megszólalásaidban  is. A felké-
szítő  táborok   hangulatához,  közös  és  személyre  szóló  rímek-
be  foglalt kedves  soraid,  nótázásaid  mindannyiunk  számára  fe-
lejthetetlen  marad.

A kórus  évi  munkáját  méltató  cikkeidet  olvasva  az  almádiak  
számára  is nyitottá  tetted   kórusunkat. Egyben  Te  voltál  kóru-
sunk  „agya ”,  mindent  összegyűjtve,  mindenre  emlékeztél  hosz-
szú  évekre  visszamenőleg  is.          

Példaértékűen  pontosan,  és  komolyan  vetted  a  próbákat,  a  
művek megtanulását. A  tenor  szólam  bizton számíthatott  rád. 
Nagyon  szerettél  énekelni!  Hangulatos  előadás módodért, mint  
„táncoló  tenort” emlegettek.

Betegséged  ellenére  reméltük,  még sokáig  velünk  leszel,  de  
elszólítottak  az égi  kórusba.

Fájó  szívvel  és  hálás  szeretettel  búcsúzunk  Tőled.

Köszönjük, hogy  velünk  voltál.
dalos társaid                                                                   

Kit mit tud Almádiról!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcso-
latos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia 
könyvtárban adhatják le. 

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

IV. forduló
Ki volt Kompolthy Job? 
Ki volt dr. Vajkai Aurél? 
Ki volt dr. Drong Mihály? 

A helyes válaszokat június 25-ig várjuk a Pannónia könyvtárban!
A második fordulóra beérkezett válaszok elbírálását június 14-

én, pénteken, 16.30 órakor a honismereti kör klubfoglalkozásán 
tartjuk a Pannónia kulturális központban (városház tér 4.).  A játék-
ban résztvevőket és minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az II. forduló helyes megoldásai: 
Ki volt Kurtz Rudolf? Almádi alapítóinak egyike, veszprémi asz-

talosmester. a Margit kápolna építéséhez telket adományoz a fe-
leségével együtt. 

Ki volt Véghely Dezső? Veszprém megye alispánja 1881-től ha-
láláig. Almádi birtokos, a mai kakas csárda volt a nyaralója. az Al-
mádi Fürdő Rt. tagja, sokat segített almádi fejlődésében, a magyar 
történelmi társulat alapítója. több tudományos munka szerzője, 
az almádi kör 1914-ben emlékpadot állít a tiszteletére. 

Ki volt Györgyi Dénes? Építész. az országos magyar iparművé-
szeti iskola tanára, számos munkája látható az ország különböző 
helyein. almádiban található munkái az i. világháborús hősi em-
lékmű, saját háza, a Pannónia kurszalon, a később róla elnevezett 
általános iskola, a Pannónia szálló, a Márkus villa, a vitéz legény 
villa és sok más épület. Koós Károly írta róla: „… a két világhábo-
rú közötti sötét és szomorú magyar világ egyik legkiválóbb ma-
gyar építőművésze.” sírja az óvári úti katolikus templom sírkertjé-
ben található. 

Helyreigazítás:
Az előző számban sajnos pontatlanul jelentek meg a megoldá-

sok. Íme a helyesbítés: Kompolthy Tivadar emlékművét nem az Al-
mádi Fürdő Rt., hanem az Almádi Kör állíttatta. 

Aczél József testvére volt Aczél Zsigmond festőművész, és maga 
Aczél József volt Kompolthy Tivadar veje. 

A harmadik személy, akire a kérdés vonatkozott, nevét sokféle-
képpen írták, de helyes írásmód Krisztián József. a hibákért szíves 
elnézésüket kérjük.  

Az I. forduló győztese Rajnai Kálmánné, gratulálunk! 

Vetélkedőnk nyári szünetet tart, az V. fordulóval szeptemberben 
várjuk önöket. a III. és a IV. forduló helyes megoldásait is a szep-
temberi lapszámban jelentetjük meg. 

Bérbe adó
Balatonalmádi Városgondnokság telephelyén (Rákóczi út 43. sz. 

alatt) tehergépjárművek telephelyezése céljából szabad terület 
korlátozott számban bérbe adó. Érdeklődni: 20/928-7812

Tájékoztató a 2012. évi  
adóbevételek alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2012. évi zárszám-
adáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevé-
telek alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2012. évben  be-
folyt helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési terv-
előirányzat teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókat szabá-
lyozó  26//2008.(XII. 29.) számú rendeletének  2012. évre  vonatko-
zó módosításai  két adónemben tartalmazott változást, adóeme-
lést. A telekadó esetében a korábbi, földrajzi elhelyezkedés szerin-
ti adómérték megállapítása mellett a telek nagysága alapján is dif-
ferenciálta az adómértékeket: a 7000 m2 területet meghaladó tel-
kek esetében 50 Ft-tal emelte meg a négyzetméterenkénti adó-
mértékeket mindhárom övezetben. Az idegenforgalmi adó mér-
téke 420 Ft-ról 440 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2012. évben összesen 537 306 110 Ft adó  folyt be, 21,4 mil-
lió forinttal több, mint az előző évben; 29,3 millióval haladta meg 
a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 106 %-ban, a 
gépjárműadó esetében 104 %-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó ará-
nya: 49%, az iparűzési adó  aránya 32%, az idegenforgalmi adóé 
11%, a telekadóé  8 % .

Adónemek 2012. évi 2012. évi Tervteljesítés     
 terv e Ft tény e Ft %-ban
Építményadó 214 000 221 014 103 %
Iparűzési adó 131 000 145 337 111 %
Idegenforgalmi adó 50 000 50 755 101 %
Telekadó 35 000 38 100 109 %
Helyi adók összesen 430 000 455 206 106 %
Gépjárműadó 75 000 77 940 104 %
Adóbevételek összesen 505 000 533 146 106 %
Pótlék 2500 3682 147 %
Bírság 500 478 96 %
Mindösszesen 508 000 537 306 106 %

Víghné Horváth Beáta
adóügyi osztályvezető

Az önkormányzat továbbra is az ADITUS Zrt.-vel látja el a pá-
lyázatfigyelési, pályázatírási feladatait. Az infrastruktúra jellegű pá-
lyázatokon túl számos humán jellegű pályázat benyújtásában is köz-
reműködött a cég.

Elutasították fagyasztott joghurtárusító konténer telepítését a 
Wesselényi strandra, a Képviselő-testület Wesselényi strand re-
konstrukciójára vonatkozó döntése értelmében további épületek el-
helyezésére csak a már elfogadott fejlesztési koncepciónak megfele-
lően van lehetőség. A tervezett megoldás pedig a koncepcióba nem 
illeszkedik.

A Képviselő-testület támogatta a Baross G. út 2. szám alatt lévő, 
önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségre  - kozmetika és fodrászat 
működtetése céljára -  megkötött helyiségbérleti szerződése meg-
hosszabbítását, hozzájárulva ezzel a tulajdonos LEADER program-
ban való pályázatának benyújtásához. 

Eredményt hirdettek a Wesselényi-strandon lévő „Kis Betyár 
Büfé”és a hozzátartozó, strandra nyíló burkolt előkertek bérbeadá-
sáról, melyre a Képviselő-testület nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
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A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2012. évi zár-
számadását és megállapította a pénzmaradvány mértékét. A beszá-
molóból kiderül, hogy az önkormányzat a 2012. évet közel 2 mil-
liárd Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárta. A független könyvvizs-
gálói jelentés szerint az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedel-
mi helyzetéről készített beszámoló megbízható, valós képet mutat.

A Képviselő-testület tárgyalta az adóbevételek alakulásáról szóló 
beszámolót, mely szerint a tavalyi évben közel 537 millió Ft adóbe-
vétel (helyi adók, gépjárműadó, késedelmi pótlék, bírság) folyt be 
az önkormányzathoz, ami 21,4 millió forinttal több, mint az előző 
évben, és 29,3 millió forinttal haladta meg a költségvetésben beter-
vezett bevételt. Az adóbevételek jelentős része, 221 millió Ft épít-
ményadóból származott. Szó esett az adóhátralék mértékéről és a 
behajthatatlan adókról is. 

Elfogadták a település Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncep-
cióját, melynek a célkitűzései többek között a városi bűnözés csök-
kentése, közösségi biztonságérzet megerősítése; rend a közterülete-
ken, illetve magas színvonalú tűz-, és katasztrófavédelem. A doku-
mentumban különösen kiemelt feladatként kapott helyet a gyer-
mek és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése, illetve a csalá-
don belüli erőszak megelőzése.

Támogatta a Képviselő-testület közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat benyújtását. Koráb-
ban ugyanezen felhívásra már eredményesen nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat. Az így elnyert támogatás felhasználásával valósult 
meg a térfigyelő kamerarendszer a Szent Erzsébet ligetben (szobor-
park) és a Wesselényi strandon 80 %-os támogatás mellett, közel 8 
millió Ft értékben. 

A korábbi fejlesztés bővítéseként a Wesselényi strandon lévő 
kamerarendszer bővítését, valamint a Budatava strand és a 
káptalanfüredi strand kamerarendszerbe történő bekapcsolását ter-
vezik nettó 9 870 ezer Ft értékben.

A Képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ átfogó értékelését a helyi önkormányza-
ti gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. A beszá-
moló tartalmazza többek között a települési önkormányzat és a ci-
vil szervezetek közötti együttműködés keretében történő feladatok, 
szolgáltatások ellátásában való részvétel tapasztalatait. 

A Képviselő-testület törvényi előírás alapján döntött a Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás jogi személyiségű tár-
sulássá való átalakításáról. 

Egyes jogszabályok alapján elvégzett felülvizsgálat eredményekép-
pen új vagyonrendeletet alkotott a Képviselő-testület. Ezzel egyide-
jűleg szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában lévő lakások 
bérletéről, elidegenítéséről és bérbeadásuk szabályairól szóló rende-
let jogszabályi környezethez történő igazítása is. 

Az épített környezet helyi védelméről szóló önkormányzati ren-
delet alapján, a 2013. évi költségvetésben szereplő Környezetvédel-
mi Alap terhére a helyi építészeti értékek megóvásának, fennmara-
dásának, megőrzésének elősegítése érdekében kiírandó pályázati ke-
ret összegét 2013. évre 900 000 Ft-ban állapította meg a Testület, 
egyben döntött a pályázat kiírásáról is. 

A Képviselő-testület a város teljes területét érintő településrendezési 
eszközök felülvizsgálata során a jogszabályi előírásoknak való megfele-
lés céljából döntött arról, hogy az előzetes tájékoztatási és véleményezé-
si szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakossá-
gát, a területén működő összes civil,- érdekvédelmi,- gazdasági szerve-
zetet és valamennyi egyháza, továbbá az illetékes építésügyi hatóságot. 

A Képviselő-testület áprilisi üléséről

Honismereti és Városszépítő Kör

Tájékoztatjuk az Almádi Újság olvasóit, hogy 2013. április 23-án 
Balatonalmádiban húsz fővel megalakult a Honismereti és Város-
szépítő Kör. Célul tűztük ki, hogy minél jobban megismerjük, nép-
szerűsítsük, és még vonzóbbá tegyük városunkat, a környezetün-
ket.

Terveink között szerepel: lakóhelyünk múltjának megismeré-
se, megismertetése, értékeinek felkutatása s fotókon való meg-
örökítése, a környezettudatos neveléshez való segítségnyúj-
tás példamutatással, óvodai, iskolai programokhoz való csat-
lakozás, tájékoztatók szervezése, valamint tevékeny szerepet 
kívánunk vállalni a közterületeket széppé varázsoló közösségi 
munkában.

Célunk együttműködni azokkal az intézményekkel, civilszerve-
zetekkel és baráti társaságokkal, amelyek a Körhöz is kapcsolha-
tók, ezért javasoljuk, hogy egymás rendezvényeihez kölcsönösen 
csatlakozzunk. 

Ismerjük meg együtt Almádi történetét, őrizzük meg értékeit és 
fogadjuk örökbe a közterületeit, mert kapocs kívánunk lenni azok 
között, akik számára fontos a környezetünk.

Következő megbeszélésünk a Pannóniában május 7-én és 28-
án, kedden 16 órakor.

A kör alapítói nevében: 
Kovács István és Töltési Erzsébet elnökök

Szekér Zoltán emlékére
Búcsúzunk  Tőled  Zolikánk !  

„Hol  dal zeng, telepedj meg,
rossz emberek,
nem énekelnek. „
  Goethe

Lassan  23  éve,  hogy  meggyőztünk  gyere  közénk. Többször  is  
említetted,  jó  döntés  volt. Hamarosan  a  kórus  egyik  legjelen-
tősebb  tagjává  váltál. Megszerettünk!   Te  is  minket! Megismer-
ted  erősségeinket,  gyengeségeinket. Komoly  részed  volt  a  kó-
rusélet  formálásában. Intelligensen,  előremutatóan  fogalmaztad  
meg  gondolataidat  cikkeidben és  megszólalásaidban  is. A felké-
szítő  táborok   hangulatához,  közös  és  személyre  szóló  rímek-
be  foglalt kedves  soraid,  nótázásaid  mindannyiunk  számára  fe-
lejthetetlen  marad.

A kórus  évi  munkáját  méltató  cikkeidet  olvasva  az  almádiak  
számára  is nyitottá  tetted   kórusunkat. Egyben  Te  voltál  kóru-
sunk  „agya ”,  mindent  összegyűjtve,  mindenre  emlékeztél  hosz-
szú  évekre  visszamenőleg  is.          

Példaértékűen  pontosan,  és  komolyan  vetted  a  próbákat,  a  
művek megtanulását. A  tenor  szólam  bizton számíthatott  rád. 
Nagyon  szerettél  énekelni!  Hangulatos  előadás módodért, mint  
„táncoló  tenort” emlegettek.

Betegséged  ellenére  reméltük,  még sokáig  velünk  leszel,  de  
elszólítottak  az égi  kórusba.

Fájó  szívvel  és  hálás  szeretettel  búcsúzunk  Tőled.

Köszönjük, hogy  velünk  voltál.
dalos társaid                                                                   

Kit mit tud Almádiról!
A honismereti kör játékra hívja az almádi újság olvasóit!

Minden számban felteszünk három, helytörténettel kapcso-
latos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia 
könyvtárban adhatják le. 

Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit!

IV. forduló
Ki volt Kompolthy Job? 
Ki volt dr. Vajkai Aurél? 
Ki volt dr. Drong Mihály? 

A helyes válaszokat június 25-ig várjuk a Pannónia könyvtárban!
A második fordulóra beérkezett válaszok elbírálását június 14-

én, pénteken, 16.30 órakor a honismereti kör klubfoglalkozásán 
tartjuk a Pannónia kulturális központban (városház tér 4.).  A játék-
ban résztvevőket és minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Az II. forduló helyes megoldásai: 
Ki volt Kurtz Rudolf? Almádi alapítóinak egyike, veszprémi asz-

talosmester. a Margit kápolna építéséhez telket adományoz a fe-
leségével együtt. 

Ki volt Véghely Dezső? Veszprém megye alispánja 1881-től ha-
láláig. Almádi birtokos, a mai kakas csárda volt a nyaralója. az Al-
mádi Fürdő Rt. tagja, sokat segített almádi fejlődésében, a magyar 
történelmi társulat alapítója. több tudományos munka szerzője, 
az almádi kör 1914-ben emlékpadot állít a tiszteletére. 

Ki volt Györgyi Dénes? Építész. az országos magyar iparművé-
szeti iskola tanára, számos munkája látható az ország különböző 
helyein. almádiban található munkái az i. világháborús hősi em-
lékmű, saját háza, a Pannónia kurszalon, a később róla elnevezett 
általános iskola, a Pannónia szálló, a Márkus villa, a vitéz legény 
villa és sok más épület. Koós Károly írta róla: „… a két világhábo-
rú közötti sötét és szomorú magyar világ egyik legkiválóbb ma-
gyar építőművésze.” sírja az óvári úti katolikus templom sírkertjé-
ben található. 

Helyreigazítás:
Az előző számban sajnos pontatlanul jelentek meg a megoldá-

sok. Íme a helyesbítés: Kompolthy Tivadar emlékművét nem az Al-
mádi Fürdő Rt., hanem az Almádi Kör állíttatta. 

Aczél József testvére volt Aczél Zsigmond festőművész, és maga 
Aczél József volt Kompolthy Tivadar veje. 

A harmadik személy, akire a kérdés vonatkozott, nevét sokféle-
képpen írták, de helyes írásmód Krisztián József. a hibákért szíves 
elnézésüket kérjük.  

Az I. forduló győztese Rajnai Kálmánné, gratulálunk! 

Vetélkedőnk nyári szünetet tart, az V. fordulóval szeptemberben 
várjuk önöket. a III. és a IV. forduló helyes megoldásait is a szep-
temberi lapszámban jelentetjük meg. 
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korlátozott számban bérbe adó. Érdeklődni: 20/928-7812
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Balatonalmádi Város Képviselő-testülete a 2012. évi zárszám-
adáshoz kapcsolódóan elfogadta az adóztatásról és az adóbevé-
telek alakulásáról szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2012. évben  be-
folyt helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési terv-
előirányzat teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának a helyi adókat szabá-
lyozó  26//2008.(XII. 29.) számú rendeletének  2012. évre  vonatko-
zó módosításai  két adónemben tartalmazott változást, adóeme-
lést. A telekadó esetében a korábbi, földrajzi elhelyezkedés szerin-
ti adómérték megállapítása mellett a telek nagysága alapján is dif-
ferenciálta az adómértékeket: a 7000 m2 területet meghaladó tel-
kek esetében 50 Ft-tal emelte meg a négyzetméterenkénti adó-
mértékeket mindhárom övezetben. Az idegenforgalmi adó mér-
téke 420 Ft-ról 440 Ft-ra emelkedett vendégéjszakánként. 

2012. évben összesen 537 306 110 Ft adó  folyt be, 21,4 mil-
lió forinttal több, mint az előző évben; 29,3 millióval haladta meg 
a költségvetésben betervezett bevételt. A költségvetésben elő-
irányzott adóbevételi terv a helyi adók tekintetében 106 %-ban, a 
gépjárműadó esetében 104 %-ban teljesült. 

A helyi adóbevételeken belül legnagyobb az építményadó ará-
nya: 49%, az iparűzési adó  aránya 32%, az idegenforgalmi adóé 
11%, a telekadóé  8 % .
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lyázatfigyelési, pályázatírási feladatait. Az infrastruktúra jellegű pá-
lyázatokon túl számos humán jellegű pályázat benyújtásában is köz-
reműködött a cég.
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működtetése céljára -  megkötött helyiségbérleti szerződése meg-
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KrónikaKrónika

Földünkért, városunkért a Föld Napján

Foltosan szép az élet
2010. augusztu-

sában már bemutat-
tuk Önöknek  az ak-
kor még csak „szár-
nyait bontoga-
tó” Szombathyné 
Dvorák Erzsébet 
foltvarrásait. Az el-
telt évek alatt mun-
kái  annyit tökélete-
sedtek,  és mennyi-
ségileg is szaporod-
tak, hogy május else-
jén a felsőörsi Civil-
házban Hadnagy Ju-
dit óvodapedagógus, 
babavarró , valamint 
Könczöl Brigitta és 
Nyírő Lilla közremű-
ködésével megnyitották első önálló kiállítását. A tervezett kérdé-
seket fel sem kellett tennem, mert Erzsike már előre megválaszolt 
mindent.

Mária! Láttad, hogy mennyien voltak? Láttad azt a sok mosolygó 
arcot? Ez a kiállítás újra előhozta belőlem a régi életkedvemet, vita-
litásomat! Meg kell mondjam, hogy boldog vagyok! Csak azt sajná-
lom, hogy Gyuszika (Szombathy Gyula színész) nem tud itt lenni a 
budapesti előadása miatt.

Na, de mit is akartál kérdezni?
Bocsánat, még valamit hadd mondjak. Három éve készítek tex-

tildolgokat, lassan lejár a tanulóidőm, de még mindig annyi tanul-
nivalóm van!

Mit szóltál ahhoz, hogy a látogatók zsákbamacskát kaptak? Olyan 
kedves és szolgálatkész volt mindenki, hogy muszáj volt kitalálnom 
valamit, amivel a sok segítséget meg tudom hálálni. Ezért egyfor-
ma barna papírba csomagoltam neszesszereket, edényfogókat, kö-
tényt, egyéb apróságot. Úgy láttam, valóban meglepetés volt a ven-
dégeimnek!

Tervezem még, hogy pillangós, házikós és csillagos takarókat fo-
gok készíteni!

Nekem pedig nincs több kérdésem! Gratulálok a valóban csoda-
szép munkákhoz, és a kiállításhoz.

 Szolga Mária

A gimnazisták osztályfőnökük, Di Croce Gyöngyi és Keczer Zol-
tán  kíséretében a Magyar- Angol Tannyelvű Gimnázium környé-
két, és a kerékpárutat takarították. Előtte Baross Gábor a Bauxit 
Természetjáró Egyesület vezetője Föld Napi totót töltött ki velük.

A jól megpakolt zsákok elszállításában Szőnyiné Éva és a Város-
gondnokság dolgozói segítettek.

Keszey János polgármester és Bati János igazgató

Rezzenések c. kiállítás megnyitója a Magtárban

Tavaszi hangverseny a Pannóniában

Végre itt a tavasz

Költészet napja a Pannóniában

Áprilisi képek
Április 20-án és 22-én civilek és egyesületek lelkes, jó ked-

vű csapata a szélrózsa minden irányába szétszóródva azzal lep-
te meg Földünket, azon belül is szűkebb hazánkat, Balatonal-
mádi városát, hogy magához ragadta a Közút Kft. által biztosí-
tott kesztyűket, zsákokat és láthatósági mellényeket, és szemét-
gyűjtésre indult. 

Családok kisgyermekekkel, nyolcvan (!) gimnazista a tanáraikkal, 
a Nők a Balatonért Egyesület képviselői, az Almádi Gombászok 
Asztaltársasága, a Máltai Szeretetszolgálat tagjai ily módon négy ge-
nerációt vonultattak fel a közös cél érdekében: tenni valamit a tisz-
ta, rendezett városért.  

Szenthe László, a gombászok vezetője immár harmadik alkalom-
mal vett részt lelkes csapatával a Köcsi tó feletti erdő kitakarításá-
ban, most a „Máltais” hölgyek is hozzájuk csatlakoztak. Amint el-
mondta, a szemétfelhozatal színes volt: a laticel ágybetéttől, autó 
lökhárítón át a pálinkás üvegekig, érdekes dolgokat találtak az erdő-
ben: összesen 32 nagy zsáknyi szemetet! Kissé szomorúan tette hoz-
zá: munkájuk biztosan lesz jövőre is, hiszen a „kedves „ szemetelők 
gondoskodnak majd róla - de persze reménykednek abban is, hogy 
az „illetékesek” másképp állnak az ügyhöz, mint eddig. 

A civil szervezetek tagjai különböző helyszíneken gyűjtötték az el-
dobált szemetet a városban. Eősze Beáta, a NABE koordinátora el-
mondta: Szemmel láthatóan jóval kevesebb hulladék volt a hajóál-
lomás és a parti sétány környékén, mint a korábbi években. Ami 
szembetűnő: a sok eldobott csikk a sétányon, pedig minden kihe-
lyezett szemetes oldalán ott van a csikktartó is.

A káptalani táboroktól is indult egy csoport

Gyűlnek a zsákok

Szeretnénk, ha szemléletformálással elérhetnénk, hogy MEG-
ELŐZZÜK a szemetelést szép, virágzó parkjainkban, erdeinkben, 
környezetünkben! Töltési Erzsébet

Keszey János polgármester úr levélben köszönte meg az önkénte-
sek munkáját:

„Tisztelt Címzettek! 
Köszönöm az Önkormányzatunk nevében a munkát azoknak, 

akik a hétvégéjüket a városszépítésére áldozták!
Köszönettel: Keszey János Polgármester”

A Föld Világnapja az ovisokkal  
és a bölcsisekkel

Fontos, hogy gyermekeinkbe is elültessük a természet iránt érzett 
szeretetet, annak megóvását, környezetünk védelmét. 

És mivel a szavaknál is fontosabb a tett, a Varázssziget Magánóvo-
da és Bölcsőde apraja-nagyja a Föld Világnapján ásót, lapátot és ön-
tözőkannát ragadott és mintegy 30 kisfát ültetett. Az előmunkálat-
okban a Balatonalmádi Városgondnokság emberei segítettek, ami-
ért ezúton még egyszer külön köszönetet mondunk!

Munkájuk gyümölcse a Séd patak mentén látható, a berényi ABC 
mellett. Az ott sorakozó fácskák a remélhetőleg hamarosan elkészü-
lő patak menti sétány „alapkövét” adták meg. 

A Varázssziget Óvoda programjának kiemelt része a mozgásköz-
pontú és környezeti nevelés. Nemcsak e Világnapok, de a minden-
napok része az óvodában a környezettudatos magatartás megismer-
tetése a gyerekekkel. Az ovi kiskertjének gondozása, az „ovis” ha-
lak etetése, a szelektív hulladékgyűjtés aktív alkalmazása mellett a 
Madárovi-program keretében számos kiránduláson vesznek részt a 
gyerekek, ahol megismerkedhetnek a környezetünkben élő mada-
rak élőhelyeivel és életformájával.

Morvai Adrienn

Fotó: Pászti

Fotó: Szögedi Miklós

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Virágok mindenütt

Fotó: Pászti
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Anyák napjára
Nehezen hajolt le, de olyan hívogatóan bújt ki a gyöngyvirág a 

kerítés rácsain át, hogy nem törődött a derékfájással sem. Érezte, 
hogy szüksége van rá: ezt az illatot neki most  be kell szippantania!  
Már előre tudta, hogy az ismerős illat ezer és ezer régi szép érzést fog 
előhozni, évtizeddel ezelőtti májusi vasárnapokat  felidézni,   ezért 
nem érdekelték sajgó izületei, és az sem, hogy megláthatja valaki. 
Csak az volt fontos, hogy az illat újra az érzékszerveibe hatoljon.

Ha ez lopás, akkor ő most lopni fog. Félig már a virág száránál járt 
a keze, amikor egy munkásruhás ember érkezett a kerítés belső oldalá-
ról. Testhelyzete  nem tette lehetővé a gyors visszakozást, meg sem pró-
bált felállni, csak zavartan motyogta: Elnézést, csak egy szálat akartam... 
Tessék bejönni, tessék szedni többet! Van bőven! – jól esett a hívó szó, 
mégis elutasította: Köszönöm, de nem! Csupán egy szál kellett volna, 
és csak lopva lett volna az igazi! Aztán mégis felegyenesedett, és zavartan 
magyarázkodni kezdett: Emlékszem, hogy régen a gyerekek, majd az-
tán az unokák is tudták, hogy ez a kedvenc virágom! Az iskolából haza-
felé tépkedték a gyöngyvirágot már  Anyák Napja előtt is, de május első 
vasárnapjára mindig megleptek vele. Akkor még befért a kezük a kerí-
tés rácsán,  mégis legtöbbször alig volt szára a csokornak,  szinte csak a 
fejét tépték le szegény növénynek! Később, amikor nagyobbak lettek, 
hoztak a bokrétához egy-egy zöld levelet is! 

Mára az unokák is felnőttek, én pedig évek óta orchideát kapok 
Anyák Napjára, és marcipános csokoládét! Annyira szerettem volna 
újra egy szál gyöngyvirágot!

Tessék benyúlni a kerítésen, nekem úgyis a hátsó udvarban van 
dolgom. Így jó lesz? – Ennyit kérdezett a munkásruhás ember 
könnybe lábadt szemmel.

Nagyon jó, köszönöm! Csak egy szálat viszek el. Tudja: az illata 
miatt!  Szolga Mária

Édesanyámnak
 
Övé az a szerető kéz ami simogat,
Ami mindig a jó irányba hívogat,
Ami betakar ha fázol,
S védelmez vele bárhol.
 
Övé az a szem ami figyel téged,
Ami végignézi az életed,
Ami odafigyel minden dologra,
Hogy szép életünk legyen ne goromba.
 
Övé az az arc amit látunk és szeretünk,
Szeretünk,védelmezünk s vele egyezünk.
Övé az a fül ami meghallgatja meséd,
S hallgatja, mit beszélsz.
 
Övé az a lélek ami szeret,
Ami megfogja a kezed,
Így adva hát erőt neked,
Hogy jól éld az életet.
 
S ezek mind az édesanyánké,
Aki szeret akkor is,ha az életed egy árnyék.
S azt mondom mindezek után:
Szeretlek ANYUKÁM.
 
Kozma Botond 2012. 05. 06.

Bormustra, közgyűlés  
és férfinapi köszöntő

Április 6-án reggel kilenckor  szakmai bírálattal kezdődött, majd 
estig folytatódott a vörösberényi Kultúrházban a Fábián József 
Kertbarátkör hagyományos kora tavaszi rendezvénye. A kívülálló 
számára is jól érezhető volt, hogy az összeszokott, jó társaság már 
nem először tölt együtt ilyen kellemes, vidám napot.

Délelőtt a 3 fős borászokból álló zsűri bírálta az egyesület 17 tagja 
által leadott 27 bormintát. 18 fehér, 1 rosé, 8 vörösbor került meg-
mérettetésre a borversenyek szabályai szerint, a termelő neve nélkül 
besorolt, sorszámozott nedűt kóstolták és értékelték szín, tisztaság, 
illat és összbenyomás figyelembevételével.

A zsűri (Schweiger Rezső, Borsi Lőrinc, Dr. Horváth Gyula) 
egyik tagja elmondta, hogy az elmúlt években rendszeresen figye-
lemmel kíséri a kör életét, előadásokat tart. A kertbarát tagok ál-

tal leadott borok egyre igényesebb 
külsőben és mind jobb minőség-
ben kerülnek a bírálók elé.

Ebben az évben nagy aranyat 
kapott Manfréd Dávid olasz riz-
ling-, és Lefler Endre zweigelt 
bora. Ezen túl 5 bor arany-, 17 
bor ezüst-, 3 bor bronzminősítést 
érdemelt ki.

Délután 4 órakor közel 30 
kertbarátkör tag részvételével társa-
dalmi zsűrizést tartottak, melynek 
immár évtizedes hagyománya van 
a közösségben.

Mindenki megkapta a borbírá-
ló lapot és a szakzsűrizés szerinti 
szempontok alapján végigkóstol-
ták, minősítették a borokat. Asz-
talra kerültek az - ilyenkor szoká-

sos kenyeret,  almát, sajtot tartalmazó tálak, mely csemegék közöm-
bösítik a szájban lévő savakat, lehetőséget adva az ízlelőbimbóknak, 
hogy a sokadik korty aromáját is meg lehessen különböztetni az elő-
zőektől.

A kóstolás végén összegyűjtötték a bírálati lapokat, melyeket ki-
értékelnek és a május 1-i majálison egy nő és egy férfi tag – aki leg-
jobban megközelítette a szakzsűri pontszámait – ajándékot és ok-
levelet vehet át.

A programot Pandur Ferenc a Kertbarát elnöke vezette le immár 
6. alkalommal.

Az egyesület rendezvényét a bírálat után Cserna Sándor tagtárs 
remek harmonika muzsikával koszorúzta meg, előkerültek az ott-
hon készített finomságok és a nótázás mellett a résztvevők táncra 
perdültek, hiszen így az igazi egy mulatság.

Kívánunk még sok örömet a borászkodásban, egymás társaságá-
ban!

Április 22-én az első félévet lezáró foglalkozáson tartotta meg 
alapszabály szerinti közgyűlését a 79 tagú egyesület, ahol Pandur 
Ferenc elnök beszámolt a 2012. évi tevékenységről és programok 
megvalósításáról, Bugovics Edit gazdasági vezető a civil szervezet 
gazdálkodásáról, Gottschall Henrikné Éva pedig az ellenőrző bi-
zottság munkájáról.

A vezetőség nőtagjai minden jelen lévőt megleptek jó hangulatú, 
ötletes, humoros programjukkal, mellyel a Kertbarátkör férfitagjait 
köszöntötték az előrehozott férfinapon.

Szolga Mária

A Vörösberényi Kertbarát Kör 
borversenye

Fotó: Pászti
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125 éve született  
Dukai Takách Jenő festőművész

Életművét a múlt század 
60-as éveinek közepéig csend 
övezte. Nem teremtett külön 
formát, ám műveivel maga is 
a kortárs művészet tisztessé-
ges hadához tartozott. Érdek-
lődéssel a századelő új szelle-
misége iránt, megőrzően pik-
túránk értékálló hagyomá-
nyaira. Átélhette nagynevű 
kortársainak sikerét, miköz-
ben szívósan ragaszkodott 
magaválasztotta céljaihoz. 
Dacolt saját sorsával, mellő-
zöttségével. Szegénységben.

Veszprémben született 
1888. május 31-én. A városi 
gimnáziumban végzett, Budapesten jogot hallgatott, majd az ipar- 
és képzőművészeti főiskola előadásait látogatta. Azután Veszprém-
ben hivatalnokoskodott. Nyarait Nagybányán és Kecskeméten, a 
városi művésztelepeken töltötte, Réthy István és Révész Imre mes-
terek tanítványaként. A húszas évekről gyakorta szerepelt a Műcsar-
nok és a Nemzeti Szalon tárlatain. 1926-ban Bécsbe ment. Évekig 
a grinzingi művésztelepen dolgozott, 1947-ben haza tért, Balaton-
almádiban telepedett le. Nővére Kölcsey Ferenc utcai villájában la-
kott 1956. szeptember 30-án bekövetkezett elhunytáig. Nevét a ház 
falán emléktábla őrzi. Vörösberényi temetőnkben nyugszik. Sírem-
lékét permi vörös homokkőből faragták. Rajta fehér márványtábla. 
Belevésve ecset, paletta és e néhány sor: Nemrég én is örültem él-
temnek, s lelkemnek vágyási szárnyakat fűzének. Egy árnyalak ma-
radt tárgya képzetemnek s a szép valóságok rendre eltűnének!

Meghitt, borongós, fény-árnyék ellentétekre szerkesztett képein 
az emberi érzelmeket kutatta. Műveiből olvashatjuk ki sajátságos 
arculatát. A kiállás bátorságát, színeinek kincsestárát, a valóság hi-
teles ábrázolását. Utolsó éveiben közlésmódja súlyosbodott, komo-
rabbá vált.  Tájai magukba húzták a fényt. Portréi is ebben a lélek-
állapotban fogantak. Érzelmi középpontjába a mulandóság drámá-
ja került. Forma és tartalom ötvözetében az életgond. A fölöttünk 
iramló idő. Képei, mint egy lassan tovaszálló, halk, illanó dallam. 
Szinte zene már… Föltörő magas fáiban, elhagyott patakpartjain, 
valamire mindig várakozó csendéleteiben, puritán szobabelsőiben, 
szomorú madonnáinak szemében, elhagyott alakjaiban, vagy éppen 
a tó Naphajlatába omló színeiben Őt látjuk. Így fogalmazta meg 
csendes magányát. Bánatot, bút, merengést, aprónyi örömet. A lé-
nyeget a lélek ésszel be nem fogható talányos övezeteiből. Életmű-
vében a szépséges múlandóságról üzen, bölcsen, a „bánatos és tisz-
ta ég alól…”

Művei sokfelé elkerültek. Alkotását őrzi a Laczkó Dezső Múze-
um, a várpalotai képzőművészeti gyűjtemény, a szombathelyi kép-
tár, a Magyar Nemzeti Galéria. Írott emléke az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtárban, megyénk levéltárában, a Művészeti és a megyei 
életrajzi lexikonban, megyei napilapunkban, a Naplóban, az Új Al-
mádi Újságban, a Bécsi Magyar Híradóban, Kurírban. 1972-ben 
válogatott anyagát mutatták be Bécsben a Galerie Schönburgban. 
1988-ban Balatonalmádiban a Közösségi Házban nagy sikerű élet-
mű kiállítását láthatta a nagyközönség. Manapság számos jeles 
műve tűnik föl rendszeresen hazai és külhoni galériák ajánlatában.

Albrecht Sándor

25 év – 25 óra Weöres
Ebben az évben ünnepli a Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázi-

um és Kollégium fennállásának 25. évfordulóját. A jubileumi ren-
dezvénysorozat részeként 2013. június 12-én 7 órától 13-a 8 óráig 
Weöres Sándor műveiből olvasnak fel a résztvevők. A megemléke-
zés a költő születésének 100. évfordulójáról a gimnázium könyvtá-
rában lesz, ahol műveket olvasnak fel a diákok és volt diákok, taná-
raink, volt tanáraink, szülők és érdeklődők. Az esemény hangulatát 
Weöres életével kapcsolatos kvíz és délutáni interaktív gyerekjáték-
ok emelik. Találják ki, hány különböző mű hangzik el 25 óra alatt! 
Tippjeiket és jelentkezésüket a felolvasásra a bognarne.fejesaniko@
chello.hu e-mail címre küldhetik el. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Marosi Marcell Lopez 11. B osztályos tanuló

Anyanyelvünkről
Itt a május, tavasz éke!
Eget nézek: vajon kék-e?
Jön-e felhő, vagy a nap süt?
Felváltva jön, avagy együtt?
Csaba itt - Csaba ott...

Társaságban asztalszomszédom lett egy hölgy, aki - miután meg-
tudta, hogy csabai vagyok - elkezdett mesélni csabai élményeiről. 
Mielőtt nagyon belemelegedett volna, rájöttem, hogy nem azonos 
Csabáról beszélgetünk. Én békéscsabai vagyok, ő meg Hejőcsabáról 
regélt nekem. 

Azonban fölkeltette az érdeklődésemet a „Csabák” iránt; első sor-
ban pedig természetesen Békéscsaba érdekelt. Megtudtam, hogy a 
Csaba név török eredetű, az eredeti formája čaba, aminek a jelenté-
se: ajándék. Kicsit csalódtam, mert azt hittem, hogy legendás Csaba 
vezérünk ősmagyar származék. Természetesen a Békés „jelzőt”, elő-
tagot a megye neve után kapta. 

Ha már szó esett Hejőcsabáról, akkor ennek is utánanéztem, és 
természetesnek vettem, hogy e Csabának az előtagja a Hejő patak 
mellékére utal. 

Na, az csak természetes, hogy a Rákos menti helység: Rákoscsaba, 
a Pilis hegységgel kapcsolatos hely neve pedig Piliscsaba. 

Ám találtam én még valamit. A Székelyföldön, Marosvásárhely-
től délre fekvő falucska Csiba neve is a Csaba név változata, a Csa-
ba személynév módosulata. 

De láss csodát: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő Csobaj 
is Csabától eredezteti a nevét, ilyen módon: Chobay - Choba - 
Csoba - Csaba. 

Van a megyében még egy „rokon”: Csobád, aminek a neve szin-
tén a Csaba névből ered.

Jó hagyomány alakult ki, hogy az azonos végű magyar helység-
nevek polgármesterei igyekeznek egymást megtalálni, és már ha-
gyománya is van, hogy e helységek  képviselői időnként összejön-
nek, megbeszélik egymás gondját-baját, hiszen olyan jó egy testvér 
a családban.

Az említett Csaba végződésű helységek képviselői is összejöhetné-
nek, kibővítve az egyébként szűkös társaságot Csobajjal, Csobáddal és 
Csibával. „akikről” talán nem is tudják, hogy „rokonságban” állnak. 

Szórakozásnak sem rossz: megkeresni az azonos vagy hasonló vég-
ződésű helységneveket.

Tehát: aki hallja, adja át! lang.miklos@chello.hu

ALMÁDI ÚJSÁGÜnnepnapok 2013. május Évfordulók



Anyák napjára
Nehezen hajolt le, de olyan hívogatóan bújt ki a gyöngyvirág a 

kerítés rácsain át, hogy nem törődött a derékfájással sem. Érezte, 
hogy szüksége van rá: ezt az illatot neki most  be kell szippantania!  
Már előre tudta, hogy az ismerős illat ezer és ezer régi szép érzést fog 
előhozni, évtizeddel ezelőtti májusi vasárnapokat  felidézni,   ezért 
nem érdekelték sajgó izületei, és az sem, hogy megláthatja valaki. 
Csak az volt fontos, hogy az illat újra az érzékszerveibe hatoljon.

Ha ez lopás, akkor ő most lopni fog. Félig már a virág száránál járt 
a keze, amikor egy munkásruhás ember érkezett a kerítés belső oldalá-
ról. Testhelyzete  nem tette lehetővé a gyors visszakozást, meg sem pró-
bált felállni, csak zavartan motyogta: Elnézést, csak egy szálat akartam... 
Tessék bejönni, tessék szedni többet! Van bőven! – jól esett a hívó szó, 
mégis elutasította: Köszönöm, de nem! Csupán egy szál kellett volna, 
és csak lopva lett volna az igazi! Aztán mégis felegyenesedett, és zavartan 
magyarázkodni kezdett: Emlékszem, hogy régen a gyerekek, majd az-
tán az unokák is tudták, hogy ez a kedvenc virágom! Az iskolából haza-
felé tépkedték a gyöngyvirágot már  Anyák Napja előtt is, de május első 
vasárnapjára mindig megleptek vele. Akkor még befért a kezük a kerí-
tés rácsán,  mégis legtöbbször alig volt szára a csokornak,  szinte csak a 
fejét tépték le szegény növénynek! Később, amikor nagyobbak lettek, 
hoztak a bokrétához egy-egy zöld levelet is! 

Mára az unokák is felnőttek, én pedig évek óta orchideát kapok 
Anyák Napjára, és marcipános csokoládét! Annyira szerettem volna 
újra egy szál gyöngyvirágot!

Tessék benyúlni a kerítésen, nekem úgyis a hátsó udvarban van 
dolgom. Így jó lesz? – Ennyit kérdezett a munkásruhás ember 
könnybe lábadt szemmel.

Nagyon jó, köszönöm! Csak egy szálat viszek el. Tudja: az illata 
miatt!  Szolga Mária

Édesanyámnak
 
Övé az a szerető kéz ami simogat,
Ami mindig a jó irányba hívogat,
Ami betakar ha fázol,
S védelmez vele bárhol.
 
Övé az a szem ami figyel téged,
Ami végignézi az életed,
Ami odafigyel minden dologra,
Hogy szép életünk legyen ne goromba.
 
Övé az az arc amit látunk és szeretünk,
Szeretünk,védelmezünk s vele egyezünk.
Övé az a fül ami meghallgatja meséd,
S hallgatja, mit beszélsz.
 
Övé az a lélek ami szeret,
Ami megfogja a kezed,
Így adva hát erőt neked,
Hogy jól éld az életet.
 
S ezek mind az édesanyánké,
Aki szeret akkor is,ha az életed egy árnyék.
S azt mondom mindezek után:
Szeretlek ANYUKÁM.
 
Kozma Botond 2012. 05. 06.

Bormustra, közgyűlés  
és férfinapi köszöntő

Április 6-án reggel kilenckor  szakmai bírálattal kezdődött, majd 
estig folytatódott a vörösberényi Kultúrházban a Fábián József 
Kertbarátkör hagyományos kora tavaszi rendezvénye. A kívülálló 
számára is jól érezhető volt, hogy az összeszokott, jó társaság már 
nem először tölt együtt ilyen kellemes, vidám napot.

Délelőtt a 3 fős borászokból álló zsűri bírálta az egyesület 17 tagja 
által leadott 27 bormintát. 18 fehér, 1 rosé, 8 vörösbor került meg-
mérettetésre a borversenyek szabályai szerint, a termelő neve nélkül 
besorolt, sorszámozott nedűt kóstolták és értékelték szín, tisztaság, 
illat és összbenyomás figyelembevételével.

A zsűri (Schweiger Rezső, Borsi Lőrinc, Dr. Horváth Gyula) 
egyik tagja elmondta, hogy az elmúlt években rendszeresen figye-
lemmel kíséri a kör életét, előadásokat tart. A kertbarát tagok ál-

tal leadott borok egyre igényesebb 
külsőben és mind jobb minőség-
ben kerülnek a bírálók elé.

Ebben az évben nagy aranyat 
kapott Manfréd Dávid olasz riz-
ling-, és Lefler Endre zweigelt 
bora. Ezen túl 5 bor arany-, 17 
bor ezüst-, 3 bor bronzminősítést 
érdemelt ki.

Délután 4 órakor közel 30 
kertbarátkör tag részvételével társa-
dalmi zsűrizést tartottak, melynek 
immár évtizedes hagyománya van 
a közösségben.

Mindenki megkapta a borbírá-
ló lapot és a szakzsűrizés szerinti 
szempontok alapján végigkóstol-
ták, minősítették a borokat. Asz-
talra kerültek az - ilyenkor szoká-

sos kenyeret,  almát, sajtot tartalmazó tálak, mely csemegék közöm-
bösítik a szájban lévő savakat, lehetőséget adva az ízlelőbimbóknak, 
hogy a sokadik korty aromáját is meg lehessen különböztetni az elő-
zőektől.

A kóstolás végén összegyűjtötték a bírálati lapokat, melyeket ki-
értékelnek és a május 1-i majálison egy nő és egy férfi tag – aki leg-
jobban megközelítette a szakzsűri pontszámait – ajándékot és ok-
levelet vehet át.

A programot Pandur Ferenc a Kertbarát elnöke vezette le immár 
6. alkalommal.

Az egyesület rendezvényét a bírálat után Cserna Sándor tagtárs 
remek harmonika muzsikával koszorúzta meg, előkerültek az ott-
hon készített finomságok és a nótázás mellett a résztvevők táncra 
perdültek, hiszen így az igazi egy mulatság.

Kívánunk még sok örömet a borászkodásban, egymás társaságá-
ban!

Április 22-én az első félévet lezáró foglalkozáson tartotta meg 
alapszabály szerinti közgyűlését a 79 tagú egyesület, ahol Pandur 
Ferenc elnök beszámolt a 2012. évi tevékenységről és programok 
megvalósításáról, Bugovics Edit gazdasági vezető a civil szervezet 
gazdálkodásáról, Gottschall Henrikné Éva pedig az ellenőrző bi-
zottság munkájáról.

A vezetőség nőtagjai minden jelen lévőt megleptek jó hangulatú, 
ötletes, humoros programjukkal, mellyel a Kertbarátkör férfitagjait 
köszöntötték az előrehozott férfinapon.

Szolga Mária

A Vörösberényi Kertbarát Kör 
borversenye

Fotó: Pászti
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Meghitt, borongós, fény-árnyék ellentétekre szerkesztett képein 
az emberi érzelmeket kutatta. Műveiből olvashatjuk ki sajátságos 
arculatát. A kiállás bátorságát, színeinek kincsestárát, a valóság hi-
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válogatott anyagát mutatták be Bécsben a Galerie Schönburgban. 
1988-ban Balatonalmádiban a Közösségi Házban nagy sikerű élet-
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dezvénysorozat részeként 2013. június 12-én 7 órától 13-a 8 óráig 
Weöres Sándor műveiből olvasnak fel a résztvevők. A megemléke-
zés a költő születésének 100. évfordulójáról a gimnázium könyvtá-
rában lesz, ahol műveket olvasnak fel a diákok és volt diákok, taná-
raink, volt tanáraink, szülők és érdeklődők. Az esemény hangulatát 
Weöres életével kapcsolatos kvíz és délutáni interaktív gyerekjáték-
ok emelik. Találják ki, hány különböző mű hangzik el 25 óra alatt! 
Tippjeiket és jelentkezésüket a felolvasásra a bognarne.fejesaniko@
chello.hu e-mail címre küldhetik el. 

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
Marosi Marcell Lopez 11. B osztályos tanuló

Anyanyelvünkről
Itt a május, tavasz éke!
Eget nézek: vajon kék-e?
Jön-e felhő, vagy a nap süt?
Felváltva jön, avagy együtt?
Csaba itt - Csaba ott...

Társaságban asztalszomszédom lett egy hölgy, aki - miután meg-
tudta, hogy csabai vagyok - elkezdett mesélni csabai élményeiről. 
Mielőtt nagyon belemelegedett volna, rájöttem, hogy nem azonos 
Csabáról beszélgetünk. Én békéscsabai vagyok, ő meg Hejőcsabáról 
regélt nekem. 

Azonban fölkeltette az érdeklődésemet a „Csabák” iránt; első sor-
ban pedig természetesen Békéscsaba érdekelt. Megtudtam, hogy a 
Csaba név török eredetű, az eredeti formája čaba, aminek a jelenté-
se: ajándék. Kicsit csalódtam, mert azt hittem, hogy legendás Csaba 
vezérünk ősmagyar származék. Természetesen a Békés „jelzőt”, elő-
tagot a megye neve után kapta. 

Ha már szó esett Hejőcsabáról, akkor ennek is utánanéztem, és 
természetesnek vettem, hogy e Csabának az előtagja a Hejő patak 
mellékére utal. 

Na, az csak természetes, hogy a Rákos menti helység: Rákoscsaba, 
a Pilis hegységgel kapcsolatos hely neve pedig Piliscsaba. 

Ám találtam én még valamit. A Székelyföldön, Marosvásárhely-
től délre fekvő falucska Csiba neve is a Csaba név változata, a Csa-
ba személynév módosulata. 

De láss csodát: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében fekvő Csobaj 
is Csabától eredezteti a nevét, ilyen módon: Chobay - Choba - 
Csoba - Csaba. 

Van a megyében még egy „rokon”: Csobád, aminek a neve szin-
tén a Csaba névből ered.

Jó hagyomány alakult ki, hogy az azonos végű magyar helység-
nevek polgármesterei igyekeznek egymást megtalálni, és már ha-
gyománya is van, hogy e helységek  képviselői időnként összejön-
nek, megbeszélik egymás gondját-baját, hiszen olyan jó egy testvér 
a családban.

Az említett Csaba végződésű helységek képviselői is összejöhetné-
nek, kibővítve az egyébként szűkös társaságot Csobajjal, Csobáddal és 
Csibával. „akikről” talán nem is tudják, hogy „rokonságban” állnak. 

Szórakozásnak sem rossz: megkeresni az azonos vagy hasonló vég-
ződésű helységneveket.

Tehát: aki hallja, adja át! lang.miklos@chello.hu
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Jöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. május 15. és június 30. 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)

Májusban és júniusban minden pénteken 19 órakor 
„Borvarázs” 
6 boros borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
A program 10 fő jelentkezése esetén lesz megtartva! 
Jelentkezni csütörtökig lehet! A program ára: 2500 Ft/fő. 
Borkóstolók megbeszélés szerint más időpontban is, kisebb társaságoknak is, előzetes 
egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 15. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
A tranzakciós illeték – Csomagajánlás; Vendégek: pénzintézeti vezetők
Ügyelet: befizetések vacsorára, kirándulásra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 16. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA 
„Mesebeli rajzok” Kapolcsi Kovács Csaba grafikus művész és „Rivalda” Művészetek vilá-
ga  Magyar Fotószövetség Senior Alkotó Csoport közös kiállításának megnyitója. A kiállí-
tás június 11-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 17. péntek 10 óra
SZÜLETÉS ÜNNEP 2013. 
„Értsük meg a múltat, tervezzük a jövőt!”
Öregasszonymesék várandósságról, szülésről, szoptatásról
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Az anyák birtokában évszázadok alatt felhalmozódott hatalmas kincs van. Generáció-
kon átívelő tudás várandósságról, szülésről, gyermekágyról, szoptatásról. A Születés Ünne-
pén beszélgetünk tényekről és tévhitekről, XXI. századi szokásokról és évszázados tudások-
ról. Vendégeink lesznek: Bressel-Klein Annamária, védőnő és Földi Anikó, dúla. Várjuk a 
nagymamákat és dédiket is!
Szánjunk egy délelőttöt a beszélgetésre! Generációk egymást közt.
Tel.: Kováts Anna, 20/5185-141 és Sebestyén-Tóth Orsolya, 20/576-1488

Május 18. szombat 17 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2013. 
A kiállítás kurátora: Kelemen Marcel képzőművész 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511

TAVASZI ZSONGÁS
Május 18-19. szombat-vasárnap

Május 18. szombat 6.00 (egy napos túra)
Balaton kerülő Kerékpár túra a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziummal
Találkozó: Balatonalmádi „0” km kő  

Május 18. szombat óra 
Tavaszi Zsongás Nordic Walking Nap 
Jelentkezési határidő: május 17. péntek 
Találkozó a Balatonalmádi Tourinform Iroda előtt 
Regisztráció: 8.45 – 9:00 
Regisztráció + info: Tel.: 0630/513-76-47 vagy 0630/467-40-35,
nordic.galako@gmail.com, Tourinform Iroda Balatonalmádi 88/594-081

Május 18. szombat 15.00-17.00 óra 
Modellvitorlázás az Almádi Mólónál
A programok ingyenesek!

Május 18. szombat 7.00-12.00 óra 
Évadnyitó Horgászverseny 
Helyszín: Balatonalmádi 4 m-s partszakasz 
Info: Kalauz Miklós 0630/912-42-59 
Nevezési határidő: 2013. május 10. 
Esőnap: május 19. vasárnap

Május 18. szombat 10.00-17.00 óra
Vitorlázzon egyet Almádiban 
Helyszín: Balatonalmádi Móló 
Részvételi díj: 500 HUF/fő / 1 óra (a hajó max. 9 főt tud szállítani) 
Óránkénti indulással. 
Esőnap: május 19. vasárnap

Május 18. szombat 11.00-15.00 óra
Vízi bicikli verseny az Almádi Wesselényi Strandon
Helyszín: Balatonalmádi, Wesselényi strand keleti bejárat. 
A versenyen a részvétel ingyenes. Esőnap: május 19. vasárnap 
Értékes nyeremények várják a helyezetteket. 

Május 18. szombat 20.00-21.00 óra 
V. Balatonalmádi Koncertsorozat nyitóelőadása  
Koós Anita orgonaművész előadása
Helyszín: Balatonalmádi Szent Imre templom 
A belépés ingyenes! 

Május 18. szombat 18.00 óra
Jótékonysági koncert az Erődített templom felújításáért 
Érdi Tamás Príma Primissima díjas zongoraművész koncertje
Helyszín: Balatonalmádi Magtár nagyterme 
Belépő: Elővételben: 2000 HUF, helyszínen: 3000 HUF

Május 18-19. szombat, vasárnap 
Madárvárta Balatonalmádi - Madárfotózás testközelből
A program ingyenes! 
Indulás: Balatonalmádi Tourinform Irodától 
Elő regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén! 
Tel.: 0620/297-88-28 vagy  0620/244-50-77; madarvarta.balaton@gmail.com

Május 18-19. szombat, vasárnap 17.00 óra
Póni lovaglás 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér
Színpadi program

Május 18. szombat 15.00 óra 
Kutyás kutató – mentő szolgálat bemutatója a nemzetközileg is elismert Báró nevű 
kutyával
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér
Színpadi program
 
Május 18. szombat 19.00-22.00 óra
Story Rock and Roll buli zenekar koncertje
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

2013. május 19. vasárnap 12.00 óra
RC Ring Balaton Modellező Klub modellautó bemutatója és versenye 
Helyszín: Balatonalmádi Móló (Szent Erzsébet liget)

Május 19. vasárnap 8.00-18.00 óra
Tavaszi Zsongás TT 
Kerékpáros túra Almádi és Veszprém között a Veszprémi Kerékpáros Egyesület szer-
vezésében
Útvonal: Veszprém – Almádi – Veszprém vagy Almádi – Veszprém – Almádi Nevezés: 
Nelson Bike kerékpárüzlet címe 8200 Veszprém, Almádi u. 40. (volt Suzuki szalon); Ba-
latonalmádi – Pannónia kulturális Központ parkolója

Május 19. vasárnap 10.00-15.00 óra
Próbálja ki az evezőshajót és a sárkányhajót a Balatonon 
Helyszín: Balatonalmádi Móló 
Részvétel ingyenes!

Május 19. vasárnap 15.00 óra
Nyitott templomok, vezetett körutak 
Helyszín: Vörösberény Erőd templom 
A részvétel ingyenes! A séta végén 16.00 órától orgona koncert bemutatót tart Kruppai Ta-
más kántor, a Szent Imre templomban.

Május 19. vasárnap 18.00 óra
Jótékonysági koncert az Erődített templom felújításáért 
Bakos Árpád vajdasági népzenész és zeneszerző koncertje
Helyszín: Balatonalmádi Magtár pincéje 
Belépő: Elővételben: 2000 HUF, helyszínen: 3000 HUF

Május 19. vasárnap 19.00-22.00 óra 
Színpadi program – Utcabál 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

A versenyszámok eredményhirdetései és a helyezettek díjkiosztói mind a két napon a Pan-
nónia Kulturális Központ előtti rendezvénytéren lesznek  
18.00-19.00 óra között. 

2013. május

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 11

Jöjjön el
A rendezvény napokon kézműves kirakodó vásár, gasztronómiai remekek, nagyszerű borok 
és pálinkák várják egész nap a vendégeket. 

Játszóházzal, környezetvédelmi interaktív játékokkal, ÖKO lábnyomméréssel és Balaton 
társasjátékkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok! Külön program!

Május 20. hétfő 8.00 óra 
HÁFIZ 25 – Túrázzunk együtt!
Indulás: Magtár Borok és Rendezvények Háza, Balatonalmádi Thököly utca 1. 
Útvonal: Magtár-Hajóállomás-Csere-hegyi kilátó-Óvári-messzelátó-Malom-völgy-Magtár 
Táv: 25 km Nevezési díj: 1000 HUF/fő

Május 20. hétfő 8.00 óra
HÁFIZ 13 – Túrázzunk együtt!
Indulás: Magtár Borok és Rendezvények Háza, Balatonalmádi Thököly utca 1. 
Útvonal: Magtár-Hajóállomás-Óvári-messzelátó-Malom-völgy-Magtár 
Táv: 13 km Nevezési díj: 1000 HUF/fő Szintidő nincs, de a cél 17.00-kor zár!  
A túrán legfeljebb 250 főt tudunk indítani ellátással és helyszíni díjazással! A létszám fölött in-
dulók nevezési díja nem változik! Díjazást nem postázunk, következő túránkon vehető át. Elő-
nevezőknek mindez garantált! Előnevezési lehetőség május 15-ig kalandposta@gmail.com. A 
külön programhoz nem tartozik kirakodó vásár és színpadi program. A szervezők a műsorválto-
zás jogát fenntartják! Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Május 19. szombat 8.00-13.00 
III. ALMÁDI BABABÖRZE
Helyszín: Balatonalmádi, Piactér
Kedves Anyukák! Kinőtték a gyerkőcök a ruhákat, cipőket? Ráuntak az eddig oly ked-
ves játékra? 
Akkor hozzátok el és adjátok vagy cseréljétek el őket, Balatonalmádiban a III. BABA-, GYE-
REKRUHA ÉS JÁTÉK BÖRZÉN. Ha van használt, de jó minőségű ruhátok, cipőtök, baba-
kocsitok, kiságyatok, etetőszéketek, autósülésetek, biciklitek, motorotok, megunt játékotok, 
mesekönyvetek, egyéb gyerkőcökkel kapcsolatos kiegészítőitek, gyertek és adjátok el! Minden-
képpen várunk nagyobb méretű gyermekruhákat, cipőket, nagyobb gyerekeknek való játéko-
kat, könyveket is. Kedves Kismamák! Megvettetek már mindent születendő gyermeketeknek? 
Ha nem, gyertek el és nézzetek körül börzénken, ahol remélhetőleg mindent megtaláltok, ami-
re szükségetek lehet. Ha szeretnél, mint eladó részt venni a börzén és egyéb információra van 
szükséged, hívd a 20/460-1646-os számot vagy írj a borafoto@yahoo.com email címre. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt, látogatót! Tel.: 20/460-1646 (Boros Hanga) 

Május 22. szerda 13-18 óra között 
VÉRADÁS 
Helyszín: Pannónia alsó szintje (3-4. termek) 
Tel.: 70/933-80-54 (Libisch Éva) 

Május 22. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Évadzáró: halászlé - gulyásleves parti –Gönczi Gy. és  szakácsaink
Zenés szüli napi rendezvény  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 25. szombat 16 óra 
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervező: Kiss Elvira Tel.: 30/525-43-23

Május 26. vasárnap 
VÁROSI GYEREKNAP 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 

Május 27. hétfő 10.30 óra 
GRYLLUS VILMOS GYERMEKKONCERTJE 
Jegyár: 800 Ft – a helyszínen az előadás előtt kapható. 
Tel.: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília) 

Május 28. kedd 10-13 óra között 
JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Balatonalmádi Rendőrkapitányság  
Tel.: 88/438-711, Mobil: 70/322-8154

Május 31. péntek 14 óra
ALMÁDI PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 (Juhászné Vincze Eszter)

Május 31. péntek 16-19 óra között 
III. MAGOCSKÁK CSALÁDI DÉLUTÁN  
Szervezők: Baba-mama Klub és a Magocskák Közhasznú Alapítvány 
Helyszín: Malomvölgy 
Tel.: Kováts Anna, 20/5185-141 és Sebestyén-Tóth Orsolya, 20/576-1488

Június 1. szombat 
BALATON CLASSIC RAMADA GRAND PRIX - Veterán Autótalálkozó 
Helyszín: Városház tér  
Tel.: 30/440-0120 

Június 1. szombat 
JUNIÁLIS ÉS FŐZŐVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Tel.: 20/924-15-59 (Mohos Mária) 

Június 4. kedd 
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 
Helyszín: Trianon Emlékmű – Szent Erzsébet Liget 
Szervező: Konzervatív Kör 
Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Június 8. szombat 14.30 és 17.30 óra között 
EGY LELKÜNKRŐL SZÓLÓ DÉLUTÁN LELKÜNK HÁZÁÉRT
Előadások és beszélgetés az emberségről, a férfi és női szerepekről, a párkapcsolatról és annak 
fejlődéséről. Jegy ára: 1000 Ft
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 8. szombat 18.30 óra 
EGY IGAZÁN ÜTŐS KONCERT
Fellépnek a győri Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézményének és a győri Richter Já-
nos Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói, tanulói.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 8. szombat
LOVASKAVALKÁD 
Helyszín: Vörösberényi Iskola melletti terület 
Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület Tel.: 30/270-78-64 (Szentesi István) 

Június 14. péntek 17 óra 
KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE 
Szervező: Kósa György Városi Zeneiskola 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-590 (Huiber Gabriella) 

Június 15. szombat 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ DR. ÓVÁRI FERENC EMLÉKÉRE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Június 24. hétfő
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG ÉS TŰZGYÚJTÁS 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Tel.: 88/542-511

Június 27. csütörtök 
BÖJTE CSABA  ÉS A MAROSSZÉKI KODÁLY ZOLTÁN KÓRUS BALATONAL-
MÁDIBAN A BALATONI CSILLAGÖSVÉNY PROGRAM KERETÉBEN 
19.00 órakor szentmise a Szent Imre plébánia templomban (8220 Balatonalmádi, Dr. Óvári 
Ferenc u. 47.). Bővebb információ a Pannónia elérhetőségein kapható. 

Június 28-30. péntek-vasárnap 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM ÉS MANDULÁS TÁNCHÁZ 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Almádiért Közalapítvány Tel.: 70/455-4100

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. május 15. és június 30. 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)

Májusban és júniusban minden pénteken 19 órakor 
„Borvarázs” 
6 boros borkóstoló a Balaton Borrégió válogatott boraiból
A program 10 fő jelentkezése esetén lesz megtartva! 
Jelentkezni csütörtökig lehet! A program ára: 2500 Ft/fő. 
Borkóstolók megbeszélés szerint más időpontban is, kisebb társaságoknak is, előzetes 
egyeztetéssel. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 15. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
A tranzakciós illeték – Csomagajánlás; Vendégek: pénzintézeti vezetők
Ügyelet: befizetések vacsorára, kirándulásra
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 16. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA 
„Mesebeli rajzok” Kapolcsi Kovács Csaba grafikus művész és „Rivalda” Művészetek vilá-
ga  Magyar Fotószövetség Senior Alkotó Csoport közös kiállításának megnyitója. A kiállí-
tás június 11-ig látogatható. 
Helyszín: MAGTÁR Borok és Rendezvények Háza 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Május 17. péntek 10 óra
SZÜLETÉS ÜNNEP 2013. 
„Értsük meg a múltat, tervezzük a jövőt!”
Öregasszonymesék várandósságról, szülésről, szoptatásról
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Az anyák birtokában évszázadok alatt felhalmozódott hatalmas kincs van. Generáció-
kon átívelő tudás várandósságról, szülésről, gyermekágyról, szoptatásról. A Születés Ünne-
pén beszélgetünk tényekről és tévhitekről, XXI. századi szokásokról és évszázados tudások-
ról. Vendégeink lesznek: Bressel-Klein Annamária, védőnő és Földi Anikó, dúla. Várjuk a 
nagymamákat és dédiket is!
Szánjunk egy délelőttöt a beszélgetésre! Generációk egymást közt.
Tel.: Kováts Anna, 20/5185-141 és Sebestyén-Tóth Orsolya, 20/576-1488

Május 18. szombat 17 óra 
ALMÁDI TÁRLAT 2013. 
A kiállítás kurátora: Kelemen Marcel képzőművész 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511

TAVASZI ZSONGÁS
Május 18-19. szombat-vasárnap

Május 18. szombat 6.00 (egy napos túra)
Balaton kerülő Kerékpár túra a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziummal
Találkozó: Balatonalmádi „0” km kő  

Május 18. szombat óra 
Tavaszi Zsongás Nordic Walking Nap 
Jelentkezési határidő: május 17. péntek 
Találkozó a Balatonalmádi Tourinform Iroda előtt 
Regisztráció: 8.45 – 9:00 
Regisztráció + info: Tel.: 0630/513-76-47 vagy 0630/467-40-35,
nordic.galako@gmail.com, Tourinform Iroda Balatonalmádi 88/594-081

Május 18. szombat 15.00-17.00 óra 
Modellvitorlázás az Almádi Mólónál
A programok ingyenesek!

Május 18. szombat 7.00-12.00 óra 
Évadnyitó Horgászverseny 
Helyszín: Balatonalmádi 4 m-s partszakasz 
Info: Kalauz Miklós 0630/912-42-59 
Nevezési határidő: 2013. május 10. 
Esőnap: május 19. vasárnap

Május 18. szombat 10.00-17.00 óra
Vitorlázzon egyet Almádiban 
Helyszín: Balatonalmádi Móló 
Részvételi díj: 500 HUF/fő / 1 óra (a hajó max. 9 főt tud szállítani) 
Óránkénti indulással. 
Esőnap: május 19. vasárnap

Május 18. szombat 11.00-15.00 óra
Vízi bicikli verseny az Almádi Wesselényi Strandon
Helyszín: Balatonalmádi, Wesselényi strand keleti bejárat. 
A versenyen a részvétel ingyenes. Esőnap: május 19. vasárnap 
Értékes nyeremények várják a helyezetteket. 

Május 18. szombat 20.00-21.00 óra 
V. Balatonalmádi Koncertsorozat nyitóelőadása  
Koós Anita orgonaművész előadása
Helyszín: Balatonalmádi Szent Imre templom 
A belépés ingyenes! 

Május 18. szombat 18.00 óra
Jótékonysági koncert az Erődített templom felújításáért 
Érdi Tamás Príma Primissima díjas zongoraművész koncertje
Helyszín: Balatonalmádi Magtár nagyterme 
Belépő: Elővételben: 2000 HUF, helyszínen: 3000 HUF

Május 18-19. szombat, vasárnap 
Madárvárta Balatonalmádi - Madárfotózás testközelből
A program ingyenes! 
Indulás: Balatonalmádi Tourinform Irodától 
Elő regisztráció szükséges az alábbi elérhetőségek valamelyikén! 
Tel.: 0620/297-88-28 vagy  0620/244-50-77; madarvarta.balaton@gmail.com

Május 18-19. szombat, vasárnap 17.00 óra
Póni lovaglás 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér
Színpadi program

Május 18. szombat 15.00 óra 
Kutyás kutató – mentő szolgálat bemutatója a nemzetközileg is elismert Báró nevű 
kutyával
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér
Színpadi program
 
Május 18. szombat 19.00-22.00 óra
Story Rock and Roll buli zenekar koncertje
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

2013. május 19. vasárnap 12.00 óra
RC Ring Balaton Modellező Klub modellautó bemutatója és versenye 
Helyszín: Balatonalmádi Móló (Szent Erzsébet liget)

Május 19. vasárnap 8.00-18.00 óra
Tavaszi Zsongás TT 
Kerékpáros túra Almádi és Veszprém között a Veszprémi Kerékpáros Egyesület szer-
vezésében
Útvonal: Veszprém – Almádi – Veszprém vagy Almádi – Veszprém – Almádi Nevezés: 
Nelson Bike kerékpárüzlet címe 8200 Veszprém, Almádi u. 40. (volt Suzuki szalon); Ba-
latonalmádi – Pannónia kulturális Központ parkolója

Május 19. vasárnap 10.00-15.00 óra
Próbálja ki az evezőshajót és a sárkányhajót a Balatonon 
Helyszín: Balatonalmádi Móló 
Részvétel ingyenes!

Május 19. vasárnap 15.00 óra
Nyitott templomok, vezetett körutak 
Helyszín: Vörösberény Erőd templom 
A részvétel ingyenes! A séta végén 16.00 órától orgona koncert bemutatót tart Kruppai Ta-
más kántor, a Szent Imre templomban.

Május 19. vasárnap 18.00 óra
Jótékonysági koncert az Erődített templom felújításáért 
Bakos Árpád vajdasági népzenész és zeneszerző koncertje
Helyszín: Balatonalmádi Magtár pincéje 
Belépő: Elővételben: 2000 HUF, helyszínen: 3000 HUF

Május 19. vasárnap 19.00-22.00 óra 
Színpadi program – Utcabál 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ előtti rendezvénytér

A versenyszámok eredményhirdetései és a helyezettek díjkiosztói mind a két napon a Pan-
nónia Kulturális Központ előtti rendezvénytéren lesznek  
18.00-19.00 óra között. 
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A rendezvény napokon kézműves kirakodó vásár, gasztronómiai remekek, nagyszerű borok 
és pálinkák várják egész nap a vendégeket. 

Játszóházzal, környezetvédelmi interaktív játékokkal, ÖKO lábnyomméréssel és Balaton 
társasjátékkal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok! Külön program!

Május 20. hétfő 8.00 óra 
HÁFIZ 25 – Túrázzunk együtt!
Indulás: Magtár Borok és Rendezvények Háza, Balatonalmádi Thököly utca 1. 
Útvonal: Magtár-Hajóállomás-Csere-hegyi kilátó-Óvári-messzelátó-Malom-völgy-Magtár 
Táv: 25 km Nevezési díj: 1000 HUF/fő

Május 20. hétfő 8.00 óra
HÁFIZ 13 – Túrázzunk együtt!
Indulás: Magtár Borok és Rendezvények Háza, Balatonalmádi Thököly utca 1. 
Útvonal: Magtár-Hajóállomás-Óvári-messzelátó-Malom-völgy-Magtár 
Táv: 13 km Nevezési díj: 1000 HUF/fő Szintidő nincs, de a cél 17.00-kor zár!  
A túrán legfeljebb 250 főt tudunk indítani ellátással és helyszíni díjazással! A létszám fölött in-
dulók nevezési díja nem változik! Díjazást nem postázunk, következő túránkon vehető át. Elő-
nevezőknek mindez garantált! Előnevezési lehetőség május 15-ig kalandposta@gmail.com. A 
külön programhoz nem tartozik kirakodó vásár és színpadi program. A szervezők a műsorválto-
zás jogát fenntartják! Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tel.: 88/542-580 

Május 19. szombat 8.00-13.00 
III. ALMÁDI BABABÖRZE
Helyszín: Balatonalmádi, Piactér
Kedves Anyukák! Kinőtték a gyerkőcök a ruhákat, cipőket? Ráuntak az eddig oly ked-
ves játékra? 
Akkor hozzátok el és adjátok vagy cseréljétek el őket, Balatonalmádiban a III. BABA-, GYE-
REKRUHA ÉS JÁTÉK BÖRZÉN. Ha van használt, de jó minőségű ruhátok, cipőtök, baba-
kocsitok, kiságyatok, etetőszéketek, autósülésetek, biciklitek, motorotok, megunt játékotok, 
mesekönyvetek, egyéb gyerkőcökkel kapcsolatos kiegészítőitek, gyertek és adjátok el! Minden-
képpen várunk nagyobb méretű gyermekruhákat, cipőket, nagyobb gyerekeknek való játéko-
kat, könyveket is. Kedves Kismamák! Megvettetek már mindent születendő gyermeketeknek? 
Ha nem, gyertek el és nézzetek körül börzénken, ahol remélhetőleg mindent megtaláltok, ami-
re szükségetek lehet. Ha szeretnél, mint eladó részt venni a börzén és egyéb információra van 
szükséged, hívd a 20/460-1646-os számot vagy írj a borafoto@yahoo.com email címre. Szere-
tettel várunk minden érdeklődőt, látogatót! Tel.: 20/460-1646 (Boros Hanga) 

Május 22. szerda 13-18 óra között 
VÉRADÁS 
Helyszín: Pannónia alsó szintje (3-4. termek) 
Tel.: 70/933-80-54 (Libisch Éva) 

Május 22. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Évadzáró: halászlé - gulyásleves parti –Gönczi Gy. és  szakácsaink
Zenés szüli napi rendezvény  
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Május 25. szombat 16 óra 
MANDULÁS CSALÁDI TÁNCHÁZ 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervező: Kiss Elvira Tel.: 30/525-43-23

Május 26. vasárnap 
VÁROSI GYEREKNAP 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-511 (Szaniszló Anita) 

Május 27. hétfő 10.30 óra 
GRYLLUS VILMOS GYERMEKKONCERTJE 
Jegyár: 800 Ft – a helyszínen az előadás előtt kapható. 
Tel.: 30/288-25-16 (Beckerné Sabján Ottília) 

Május 28. kedd 10-13 óra között 
JÁRÁSI KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Balatonalmádi Rendőrkapitányság  
Tel.: 88/438-711, Mobil: 70/322-8154

Május 31. péntek 14 óra
ALMÁDI PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 (Juhászné Vincze Eszter)

Május 31. péntek 16-19 óra között 
III. MAGOCSKÁK CSALÁDI DÉLUTÁN  
Szervezők: Baba-mama Klub és a Magocskák Közhasznú Alapítvány 
Helyszín: Malomvölgy 
Tel.: Kováts Anna, 20/5185-141 és Sebestyén-Tóth Orsolya, 20/576-1488

Június 1. szombat 
BALATON CLASSIC RAMADA GRAND PRIX - Veterán Autótalálkozó 
Helyszín: Városház tér  
Tel.: 30/440-0120 

Június 1. szombat 
JUNIÁLIS ÉS FŐZŐVERSENY 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Tel.: 20/924-15-59 (Mohos Mária) 

Június 4. kedd 
TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS 
Helyszín: Trianon Emlékmű – Szent Erzsébet Liget 
Szervező: Konzervatív Kör 
Tel.: 20/203-61-35 (Kiss György) 

Június 8. szombat 14.30 és 17.30 óra között 
EGY LELKÜNKRŐL SZÓLÓ DÉLUTÁN LELKÜNK HÁZÁÉRT
Előadások és beszélgetés az emberségről, a férfi és női szerepekről, a párkapcsolatról és annak 
fejlődéséről. Jegy ára: 1000 Ft
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 8. szombat 18.30 óra 
EGY IGAZÁN ÜTŐS KONCERT
Fellépnek a győri Széchenyi Egyetem Zeneművészeti Intézményének és a győri Richter Já-
nos Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói, tanulói.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 8. szombat
LOVASKAVALKÁD 
Helyszín: Vörösberényi Iskola melletti terület 
Szervező: Vörösberény Lovas Egyesület Tel.: 30/270-78-64 (Szentesi István) 

Június 14. péntek 17 óra 
KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉGE 
Szervező: Kósa György Városi Zeneiskola 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-590 (Huiber Gabriella) 

Június 15. szombat 
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ DR. ÓVÁRI FERENC EMLÉKÉRE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Június 24. hétfő
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG ÉS TŰZGYÚJTÁS 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Tel.: 88/542-511

Június 27. csütörtök 
BÖJTE CSABA  ÉS A MAROSSZÉKI KODÁLY ZOLTÁN KÓRUS BALATONAL-
MÁDIBAN A BALATONI CSILLAGÖSVÉNY PROGRAM KERETÉBEN 
19.00 órakor szentmise a Szent Imre plébánia templomban (8220 Balatonalmádi, Dr. Óvári 
Ferenc u. 47.). Bővebb információ a Pannónia elérhetőségein kapható. 

Június 28-30. péntek-vasárnap 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM ÉS MANDULÁS TÁNCHÁZ 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Almádiért Közalapítvány Tel.: 70/455-4100

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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2013. április 6-16-ig a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium 20 tanulója, valamint 4 tanára a finnországi Kalajokiba 
utazott, hogy a Comenius Iskolai Együttműködések Program ke-
retén belül részt vegyen a 2012. szeptemberében indult bilaterá-
lis programban. 

Az Iskolai Együttműködések Program lehetővé teszi, hogy eu-
rópai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés kereté-
ben együtt dolgozzanak valamilyen közös témán. A mi projektünk 
címe: TV Tales – Our Cultural Heritage.

A pályázatban arra vállalkoztunk, hogy a finnországi tartózkodá-
sunk alatt a diákok finn népmese adaptációkat készítenek. Ehhez a 
finn és magyar tanulók csoportokat alkottak és a finnek által előze-
tesen kiválasztott három meséhez forgatókönyvet írtak, videofilmet 
forgattak, majd a jeleneteket megvágva elkészítették a népmeséken 
alapuló modernizált 4-5 perces videó filmeket.

The LAN Party of the Fools (http://www.youtube.com/wa
tch?v=XA7tfFbi35o&feature=youtu.be), TV Tales Talk Show 
– The Princess Mouse (http://www.youtube.com/watch?v=t-
A870io8wk&feature=youtu.be), TV Tales – Goldfish Shake (http://
www.youtube.com/watch?v=6oWp4b-VU2c&feature=youtu.be)

A diákokat családoknál szállásolták el finn vendéglátóink, így be-
tekintést nyerhettek az ottani életvitelbe is. Természetesen nem csak 
munkából állt az ottlétünk, a családi szervezéseken túl az iskola, 
a Kalajoen lukio (http://www.lukio.kalajoki.fi/muut/lukiounkari.
html) is színes programokkal várt bennünket.

Az egyik legnagyobb élményt a Füst szaunázás jelentette, mert 
kipróbálhattuk a befagyott tóba vágott lékben a merülést és a hó-
ban fürdést is.

Elutazhattunk Ouluba is, ahol a Science Centerben (amolyan 
Csodák Palotája) kipróbálhattunk nagyon sok „játékszert”, láttunk 
egy Astronomy Show-t a világegyetem végtelenségéről.

Az iskolában töltött idő alatt finn nyelvtanfolyamon vehettünk 
részt, órákat látogathattunk. Készült Hadoken fotó is.

2014-ben a finnek látogatnak iskolánkba, ahol a kiválasztott ma-
gyar népmesékből készítik el a TV-sorozat újabb részeit. Mindeköz-
ben folyamatosan tartják a kapcsolatot a Facebook-on és e-mail-en 
keresztül.

Finnországi mesék

Készült „Haldoken” fotó is

Nagy élmény volt a hóban fürdés

Brrrrrrr, ebbe merültünk

Az Európai Unió, a pályázatok által megismerhetjük egymás ok-
tatási rendszerét, kultúráját, közelebb kerülhetünk egymáshoz és 
mint minden ilyen utazáson, most is születtek olyan barátságok, 
melyek túlmutatnak a hivatalos kereteken.

Kiitos – mondják a finnek, mi pedig köszönjük! (PZI)

Dr. Óvári Ferenc, Balatonalmádi mecénása

A dualizmus kori Veszprém Vármegye különösen a  XIX. század 
végén  és a XX. század elején nagy változásokon ment keresztül. Ez 
időtájt Balatonalmádit gyógyfürdőként említik. Városunk két kötetre 
való gyönyörű régi képeslappal idézheti fel – Schildmayer Ferenc  hely-
történész és Kovács István helytörténeti kutató jóvoltából – a gyógyfür-
dői rangot kapott település pillanatait abból az időből, mikor jeles em-
berek, a fürdőhelyért áldozni kész polgárok, tudós értelmiségiek anya-
gi és szellemi ereje mozdult meg. Nyomon követhető, hogy miként te-
remtett az ember a „kies Balatonból” mediterrán bájú igazi pannon 
szépséget. E cselekvő akaratnak kiemelkedő  önzetlen mecénása  volt 
Dr. Óvári Ferenc. 

Almádi - Gyógyfürdő

A XIX. század derekán Almádi pusztán a veszprémi káptalan bir-
tokában voltak azok a területek, amelyeken nem folytattak szőlő-
művelést. A káptalani birtokok parcellázásával történhetett meg a 
területek közcélú hasznosítása. Ezek biztosították a településfejlesz-
tést szociális, egészségügy, igazgatásirendészet, egyesületek, fürdő és 
sport élet működéséhez szükséges intézmények felépülését. Így ke-
rülhetett sor – Óvári közreműködésével – az állami iskola, a köz-
ségháza, a szobrok, a kálvária és a Szent Imre tiszteletére felszen-
telt templom felépítésére. A Veszprémi Hírlap 1898. novemberében 
adott hírt arról, hogy Almádi község elhatározta községháza építé-
sét. Egy évvel később már az ünnepélyes avatásra került sor, ahol 
megválasztották a képviselő testületet, melynek Óvári is tagja lett. 
A Balaton szerelmeseként a nyarakat már itt töltötte feleségével az 
általuk birtokolt Tulipán nyaralóban. Később nyári lakát felajánlot-
ta az egyháznak, mely ma is a római katolikus plébánia épülete. Fel-
karolta a Szent Imre templom építésének ügyét, bálokkal, hajóki-
rándulásokkal, sorsjegyekkel jótékonysági adományokat gyűjtve. A 
templom Szent Erzsébetet ábrázoló egyik színes ólomüveg ablaka az 
Óvári család ajándéka volt. 

 A Káptalanfüreden lévő birtokán található vöröskő kálváriát és 
kőkeresztet szobrokkal, stációkkal szintén az egyháznak adomá-
nyozta. Valószínűleg környékbeli kőfaragók készítették, sajnos ma 
már csak két szobor és a kőkereszt található az almádi plébánián.

Fürdőélet

Írásos források szerint a fürdőélet 1874-ben indult meg Almádi-
ban. Brenner Lőrinc veszprémi építőmester és almádi szőlő birto-
kos 1877-ben építette meg az első nyolc fürdőkabint, 1883-ban pe-
dig megalakult az Almádi Fürdő Rt., amely megegyezett a Kneipp 
Egyesülettel a fürdő élet megszervezésére.

1899. július 5-én a szerződés értelmében a káptalan 6000 négy-
szögöl területet adott bérbe a Kneipp Gyógyház felépítésére. 1899. 
július 10-én megnyílt Gyógyház nagy népszerűségre tett szert.  Be-
vezetésre került a Kneipp-féle vízkúra, a Rickli-féle nap és légfürdő, 
valamint a Lahmann-féle egészséges táplálkozási rend. Ezen beveze-
tett kúrák alapján Almádi gyógyfürdői rangot kapott. Az 1899-ben 
megfogalmazott Almádi Fürdőszabályzatot 1904-ben követte Al-
mádi Gyógyfürdő Szabályrendeletének kiadása.

Az 1918-ban megalakult Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1922-
ben nagyszabású „korszerű fövenyfürdő” építését kezdte meg, mely az 
1926-os szezonra több mint 500 kabinnal épült ki teljesen, és az észa-

ki part legnagyobb strand-
jának számított.

Ezzel párhuzamosan az 
1880-as évektől kezdve 
nagyszabású sportélet is 
zajlott. 1896-ban már két 
tenisz pálya állt a nyaraló-
vendégek részére, s nem 
múlhatott el szezon úszó 
és atlétikai versenyek nél-
kül.

1913-ban megalakult a 
Balatoni Yacht Club Al-
mádi osztálya, bár a vitor-
lás sport nem volt oly mér-
tékben meghatározó, mint 
például Balatonfüreden, 
vagy Siófokon.

A Balatoni Szövetség 

A Balatoni Szövetség előd szervezete a Balatonfüreden 1882. augusztus 
24-én megalakult Balatoni Egylet volt. 1904. március 19-én Budapesten 
a Royal Szállóban Dr. Óvári Ferenc javasolta a Balatonmelléki Fürdők 
Szövetségének megalakulását és elvállalta az alapszabályának kidolgozá-
sát. Ezután Siófokon 1904. augusztus 11-én megalakulhatott a Balatoni 
Szövetség Somogy, Veszprém és Zala Vármegyék részvételével. Tisztelet-
beli elnöke gr. Széchenyi Imre, egyik alelnöke Dr. Óvári Ferenc lett. Cél-
ja a balatoni fürdő élet fejlesztése, a fürdők közös érdekeinek megóvása, 
általánosan pedig a Balaton-part gyarapodásának előmozdítása a, Balaton 
kultusz kialakítása, szélesítése, téli idénnyel (korcsolyázás, jégvitorlázás).

Egy évvel később tartották a Balatoni Szövetség nagy bálját 
Balatonföldváron. 1907-ben jelent meg első kiadványuk a Bala-
ton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása címmel. „A Dunántúl-
nak kétségtelenül hatalmas ékessége a mi Balatonunk. Hatalmas ér-
ték ez az áldott víz! De sok tekintetben olyan ez, mint a talált kincs! 
Csiszolatlan:”-  írta Dr. Óvári Ferenc.

1908. március 1-jén Balaton címmel megjelent a Balatoni Szövetség 
hivatalos értesítője évenként, ill. később havonként, melyből sok min-
dent megtudhatunk erről a „csiszolásról.” A  Balatoni Szövetség rend-
kívül sokoldalú munkát végzett. Dr. Lenkei Vilmos Dani, Almádi für-
dő orvosa rendszeresen írt a balatoni gyógyvíz áldásos felhasználásáról. 
Felkarolták a megyei népi ipari készítményeket árusítását, a méz, zöld-
ség és gyümölcs termesztést és azok értékesítését a nyaraló vendégeknek. 
Még továbbképzéseket is szerveztek. Tehát korán felismerték és propagál-
ták a hungarikumokat. Fürdőkönyvtárakat alapítottak először a parti te-
lepüléseken, később a környező falvakban is. Figyeltek a kedvezmények-
re strandokon, éttermekben (pl. Zsák vendéglő Almádi), melyek kölcsö-
nösen jók voltak a vendégnek és vendéglátóknak. Foglalkoztak a villa-
mosítás, telefonközpontok, körtelefonok  bevezetésével, környezetvéde-
lemmel, kikötőkkel,  források kitisztításával ( Vörösberényi Malom-völgy 
Ferenc forrása). Lóczy Lajos előadásainak hatására védelembe vették az 
akarattyai Rákóczi szilfát, a Szent-György-hegyi bazaltorgonákat, s elju-
tottak a Balatoni Nemzeti Park létesítésének gondolatáig. Óvári Fürdő 
törvényt és hitelt sürgetett a  fürdőtársaságok tőkeszegénysége miatt.

1911-ben megjelentették a Magyar Tenger c. idénylapot, melyben az 
ifjúság nevelésével, tanulmányi kirándulások szervezésére buzdítottak, 
történelmi emlékhelyek emelésére  pl. (Csobánci emlékmű). 1914-ben 
a Baross gőzhajón tartották a szövetség  megalakulásának 10. évforduló-
ját, mely akkor 3500 tagot számlált.  Rásky Mihályné tanár

Elhangzott 2013. május 3-án, az emléknapon. Folytatjuk.

Óvári emléknap

Dr. Óvári Ferenc
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2013. április 6-16-ig a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium 20 tanulója, valamint 4 tanára a finnországi Kalajokiba 
utazott, hogy a Comenius Iskolai Együttműködések Program ke-
retén belül részt vegyen a 2012. szeptemberében indult bilaterá-
lis programban. 

Az Iskolai Együttműködések Program lehetővé teszi, hogy eu-
rópai közoktatási intézmények nemzetközi együttműködés kereté-
ben együtt dolgozzanak valamilyen közös témán. A mi projektünk 
címe: TV Tales – Our Cultural Heritage.

A pályázatban arra vállalkoztunk, hogy a finnországi tartózkodá-
sunk alatt a diákok finn népmese adaptációkat készítenek. Ehhez a 
finn és magyar tanulók csoportokat alkottak és a finnek által előze-
tesen kiválasztott három meséhez forgatókönyvet írtak, videofilmet 
forgattak, majd a jeleneteket megvágva elkészítették a népmeséken 
alapuló modernizált 4-5 perces videó filmeket.

The LAN Party of the Fools (http://www.youtube.com/wa
tch?v=XA7tfFbi35o&feature=youtu.be), TV Tales Talk Show 
– The Princess Mouse (http://www.youtube.com/watch?v=t-
A870io8wk&feature=youtu.be), TV Tales – Goldfish Shake (http://
www.youtube.com/watch?v=6oWp4b-VU2c&feature=youtu.be)

A diákokat családoknál szállásolták el finn vendéglátóink, így be-
tekintést nyerhettek az ottani életvitelbe is. Természetesen nem csak 
munkából állt az ottlétünk, a családi szervezéseken túl az iskola, 
a Kalajoen lukio (http://www.lukio.kalajoki.fi/muut/lukiounkari.
html) is színes programokkal várt bennünket.

Az egyik legnagyobb élményt a Füst szaunázás jelentette, mert 
kipróbálhattuk a befagyott tóba vágott lékben a merülést és a hó-
ban fürdést is.

Elutazhattunk Ouluba is, ahol a Science Centerben (amolyan 
Csodák Palotája) kipróbálhattunk nagyon sok „játékszert”, láttunk 
egy Astronomy Show-t a világegyetem végtelenségéről.

Az iskolában töltött idő alatt finn nyelvtanfolyamon vehettünk 
részt, órákat látogathattunk. Készült Hadoken fotó is.

2014-ben a finnek látogatnak iskolánkba, ahol a kiválasztott ma-
gyar népmesékből készítik el a TV-sorozat újabb részeit. Mindeköz-
ben folyamatosan tartják a kapcsolatot a Facebook-on és e-mail-en 
keresztül.

Finnországi mesék

Készült „Haldoken” fotó is

Nagy élmény volt a hóban fürdés

Brrrrrrr, ebbe merültünk

Az Európai Unió, a pályázatok által megismerhetjük egymás ok-
tatási rendszerét, kultúráját, közelebb kerülhetünk egymáshoz és 
mint minden ilyen utazáson, most is születtek olyan barátságok, 
melyek túlmutatnak a hivatalos kereteken.

Kiitos – mondják a finnek, mi pedig köszönjük! (PZI)

Dr. Óvári Ferenc, Balatonalmádi mecénása

A dualizmus kori Veszprém Vármegye különösen a  XIX. század 
végén  és a XX. század elején nagy változásokon ment keresztül. Ez 
időtájt Balatonalmádit gyógyfürdőként említik. Városunk két kötetre 
való gyönyörű régi képeslappal idézheti fel – Schildmayer Ferenc  hely-
történész és Kovács István helytörténeti kutató jóvoltából – a gyógyfür-
dői rangot kapott település pillanatait abból az időből, mikor jeles em-
berek, a fürdőhelyért áldozni kész polgárok, tudós értelmiségiek anya-
gi és szellemi ereje mozdult meg. Nyomon követhető, hogy miként te-
remtett az ember a „kies Balatonból” mediterrán bájú igazi pannon 
szépséget. E cselekvő akaratnak kiemelkedő  önzetlen mecénása  volt 
Dr. Óvári Ferenc. 

Almádi - Gyógyfürdő

A XIX. század derekán Almádi pusztán a veszprémi káptalan bir-
tokában voltak azok a területek, amelyeken nem folytattak szőlő-
művelést. A káptalani birtokok parcellázásával történhetett meg a 
területek közcélú hasznosítása. Ezek biztosították a településfejlesz-
tést szociális, egészségügy, igazgatásirendészet, egyesületek, fürdő és 
sport élet működéséhez szükséges intézmények felépülését. Így ke-
rülhetett sor – Óvári közreműködésével – az állami iskola, a köz-
ségháza, a szobrok, a kálvária és a Szent Imre tiszteletére felszen-
telt templom felépítésére. A Veszprémi Hírlap 1898. novemberében 
adott hírt arról, hogy Almádi község elhatározta községháza építé-
sét. Egy évvel később már az ünnepélyes avatásra került sor, ahol 
megválasztották a képviselő testületet, melynek Óvári is tagja lett. 
A Balaton szerelmeseként a nyarakat már itt töltötte feleségével az 
általuk birtokolt Tulipán nyaralóban. Később nyári lakát felajánlot-
ta az egyháznak, mely ma is a római katolikus plébánia épülete. Fel-
karolta a Szent Imre templom építésének ügyét, bálokkal, hajóki-
rándulásokkal, sorsjegyekkel jótékonysági adományokat gyűjtve. A 
templom Szent Erzsébetet ábrázoló egyik színes ólomüveg ablaka az 
Óvári család ajándéka volt. 

 A Káptalanfüreden lévő birtokán található vöröskő kálváriát és 
kőkeresztet szobrokkal, stációkkal szintén az egyháznak adomá-
nyozta. Valószínűleg környékbeli kőfaragók készítették, sajnos ma 
már csak két szobor és a kőkereszt található az almádi plébánián.

Fürdőélet

Írásos források szerint a fürdőélet 1874-ben indult meg Almádi-
ban. Brenner Lőrinc veszprémi építőmester és almádi szőlő birto-
kos 1877-ben építette meg az első nyolc fürdőkabint, 1883-ban pe-
dig megalakult az Almádi Fürdő Rt., amely megegyezett a Kneipp 
Egyesülettel a fürdő élet megszervezésére.

1899. július 5-én a szerződés értelmében a káptalan 6000 négy-
szögöl területet adott bérbe a Kneipp Gyógyház felépítésére. 1899. 
július 10-én megnyílt Gyógyház nagy népszerűségre tett szert.  Be-
vezetésre került a Kneipp-féle vízkúra, a Rickli-féle nap és légfürdő, 
valamint a Lahmann-féle egészséges táplálkozási rend. Ezen beveze-
tett kúrák alapján Almádi gyógyfürdői rangot kapott. Az 1899-ben 
megfogalmazott Almádi Fürdőszabályzatot 1904-ben követte Al-
mádi Gyógyfürdő Szabályrendeletének kiadása.

Az 1918-ban megalakult Balatonalmádi Fürdő és Építő Rt. 1922-
ben nagyszabású „korszerű fövenyfürdő” építését kezdte meg, mely az 
1926-os szezonra több mint 500 kabinnal épült ki teljesen, és az észa-

ki part legnagyobb strand-
jának számított.

Ezzel párhuzamosan az 
1880-as évektől kezdve 
nagyszabású sportélet is 
zajlott. 1896-ban már két 
tenisz pálya állt a nyaraló-
vendégek részére, s nem 
múlhatott el szezon úszó 
és atlétikai versenyek nél-
kül.

1913-ban megalakult a 
Balatoni Yacht Club Al-
mádi osztálya, bár a vitor-
lás sport nem volt oly mér-
tékben meghatározó, mint 
például Balatonfüreden, 
vagy Siófokon.

A Balatoni Szövetség 

A Balatoni Szövetség előd szervezete a Balatonfüreden 1882. augusztus 
24-én megalakult Balatoni Egylet volt. 1904. március 19-én Budapesten 
a Royal Szállóban Dr. Óvári Ferenc javasolta a Balatonmelléki Fürdők 
Szövetségének megalakulását és elvállalta az alapszabályának kidolgozá-
sát. Ezután Siófokon 1904. augusztus 11-én megalakulhatott a Balatoni 
Szövetség Somogy, Veszprém és Zala Vármegyék részvételével. Tisztelet-
beli elnöke gr. Széchenyi Imre, egyik alelnöke Dr. Óvári Ferenc lett. Cél-
ja a balatoni fürdő élet fejlesztése, a fürdők közös érdekeinek megóvása, 
általánosan pedig a Balaton-part gyarapodásának előmozdítása a, Balaton 
kultusz kialakítása, szélesítése, téli idénnyel (korcsolyázás, jégvitorlázás).

Egy évvel később tartották a Balatoni Szövetség nagy bálját 
Balatonföldváron. 1907-ben jelent meg első kiadványuk a Bala-
ton összes fürdő és üdülőhelyeinek leírása címmel. „A Dunántúl-
nak kétségtelenül hatalmas ékessége a mi Balatonunk. Hatalmas ér-
ték ez az áldott víz! De sok tekintetben olyan ez, mint a talált kincs! 
Csiszolatlan:”-  írta Dr. Óvári Ferenc.

1908. március 1-jén Balaton címmel megjelent a Balatoni Szövetség 
hivatalos értesítője évenként, ill. később havonként, melyből sok min-
dent megtudhatunk erről a „csiszolásról.” A  Balatoni Szövetség rend-
kívül sokoldalú munkát végzett. Dr. Lenkei Vilmos Dani, Almádi für-
dő orvosa rendszeresen írt a balatoni gyógyvíz áldásos felhasználásáról. 
Felkarolták a megyei népi ipari készítményeket árusítását, a méz, zöld-
ség és gyümölcs termesztést és azok értékesítését a nyaraló vendégeknek. 
Még továbbképzéseket is szerveztek. Tehát korán felismerték és propagál-
ták a hungarikumokat. Fürdőkönyvtárakat alapítottak először a parti te-
lepüléseken, később a környező falvakban is. Figyeltek a kedvezmények-
re strandokon, éttermekben (pl. Zsák vendéglő Almádi), melyek kölcsö-
nösen jók voltak a vendégnek és vendéglátóknak. Foglalkoztak a villa-
mosítás, telefonközpontok, körtelefonok  bevezetésével, környezetvéde-
lemmel, kikötőkkel,  források kitisztításával ( Vörösberényi Malom-völgy 
Ferenc forrása). Lóczy Lajos előadásainak hatására védelembe vették az 
akarattyai Rákóczi szilfát, a Szent-György-hegyi bazaltorgonákat, s elju-
tottak a Balatoni Nemzeti Park létesítésének gondolatáig. Óvári Fürdő 
törvényt és hitelt sürgetett a  fürdőtársaságok tőkeszegénysége miatt.

1911-ben megjelentették a Magyar Tenger c. idénylapot, melyben az 
ifjúság nevelésével, tanulmányi kirándulások szervezésére buzdítottak, 
történelmi emlékhelyek emelésére  pl. (Csobánci emlékmű). 1914-ben 
a Baross gőzhajón tartották a szövetség  megalakulásának 10. évforduló-
ját, mely akkor 3500 tagot számlált.  Rásky Mihályné tanár
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Óvári emléknap

Dr. Óvári Ferenc



lőnek kell alaposan átgondolni, hogy az elvégzendő munka és 
az érte kért összeg arányban áll-e. Érdemes több vállalkozóval 
egyeztetni. Amennyiben a vállalkozó nem végzi el a munkát, csa-
lásról beszélünk. Abban az esetben viszont, ha elkezdi, vagy el-
végzi, de nem megfelelően, polgári peres eljárásban kereshetjük 
igazunkat. 

A kertrendezés persze kellemes időtöltés, foglalatoskodás kü-
lönösen egy verőfényes napon. Ám zárulhat a nap egy rossz él-
ménnyel, anyagi kárral és rengeteg bosszúsággal, ha nyitva hagy-
juk a kertkaput, vagy a ház, nyaraló ajtaját, ablakait, amíg szor-
goskodunk a friss levegőn. A besurranó tolvajoknak ez ideális 
helyzet… 

Javaink megóvása elsősorban saját érdekünk és felelősségünk, 
amelyhez segítséget és tanácsot kapunk a rendőröktől.

Stanka Mária 
r. őrnagy
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Élővilág

Sok baj van mostanság a vaddisznókkal! Szinte minden túrható 
helyen túrnak, nem csak eredeti (nekünk tetsző) élőhelyükön, az er-
dőn, mezőn, pláne a kijelölt vadföldön! Nem, ők képesek a szántó-
földön is élelmet keresni, méghozzá igen alapos munkával. A falusi, 
városi útszegélyek, közparkok csak ezután következnek. A házi ker-
tekben is precízen „felrotálják” a talajt az élelemért.

De megtették már több védett területtel is, így pl. a füredi Ta-
más-hegy tetején lévő karrmezővel (ördögszántás)! Ha az ördög már 
megszántotta megszánják ők is. Pedig az szúrhatta az orrukat.

Sajnos a törpe nőszirom, a vetővirág pont itt él!  Ezek jó része 
már az ördögé. Megátalkodottságukban nem veszik figyelembe az 
idők, - de micsoda idők - változásával szintén változó tulajdonviszo-
nyokat. Ha a keletkezett telek pont az öreg vadcsapáson pöffeszke-
dik keresztben, vagy a vízparti ivó és dagonyázó helyet zárja el, bi-
zony a disznó a törzsfejlődése során szerzett összes képességét latba 
veti hogy komfortérzetét biztosítsa. Azaz egyen, igyon, tisztálkod-
jon, és társadalmi, pardon falkaéletet éljen! Minden rendes ember/
disznó ezt teszi.

A problémakör ennél szélesebb körű, főleg pedig régebbi keletű! 
Szélesebb, mert mostanság a félénk őzikék, és szarvasok is egyre több-
ször okoznak vadkárt az egész országban. Például az almádi kökör-
csinesben a virágok mintegy 40 százalékát lelegelték az őzek az idén.

Régebbi, valahol az emberiség szaporodásában és környezet-átala-
kító tevékenységében gyökeredzik. Életfeltételeink javítása érdekében 
egyensúlyban lévő Ausztrália kontinensen is rengeteg bajt tudtunk 
okozni. A kihalás szélére juttattuk a honos-jogos őslakosokat. Betele-
pítettük minden háziállatunkat, s mindből baj lett. A birka és a mar-
ha a kenguru legelőjét foglalta el. A háziállatok védelmében kiirtották 
a ragadozókat (dingók), erre a betelepített üregi nyulak szaporodtak 
fel, a lyukaikba lépő haszonállatok bajára. A rengeteg szarvasmarha 
lepényben a cecelegyek tömegesedtek. Kénytelenek voltak Európából 
importálni ganéjtúró bogarakat, hogy a trágyát a legyek elől elásassák. 
(Magyar biológus, Bornemissza Péter nevű találmánya!) Az összes há-
ziállatfajból van vadállomány, a házi sertések utódai ma is problémá-
sak. A rókát és a vad életet élő házimacskát mindenféle módon irt-
ják. Elmondhatatlan károkat okoztunk, okozunk az ősi erszényes ál-
latállományban! Pl. kengurura éjszaka, lámpával megvilágítva, a csil-
logó szemek közé célozva, törvényesen vadásznak. 1935-ben a cukor-
nád kártevője a nádbogár ellen Észak-Amerikából behozták a Bufo 
marinus nevű óriásvarangyot, amit mérges bőre miatt alig hat faj fo-
gyaszt, így túlszaporodva veszélyes a helyi kétéltűekre, kisemlősökre. 
Olvasván ezeket a hatásokat, elképzelhető, hogy még sok fel sem fe-
dett összefüggés is van az emberiség tevékenységéhez kapcsolódóan!  
Ahol egyszer beavatkozunk ott annak folytatása lesz. Nem tehetjük 
le a felelősséget, nem hagyhatjuk magára megzavart környezetünket! 
Már pedig disznó ügyben legalább három éve láthatóan ez folyik.   A 
társadalom érintettjei egymást hibáztatják a „disznóságokért”. Min-
den érintettnek áldozni kell valamit. A vadásznak kilövést, élve befo-
gást, a telkesnek alkalmas kerítést, vagy kárviselést, az önkormányzat-
nak szervezést, rendeleteket, tudatformálást, a Hivatalnak megfelelő 
jogi háttér biztosítását. Tudatlanság csak a vadászokat szidni a meg-
oldatlan helyzetért.

Mert erős a disznók társadalma. Januárban a függőcinkék miatt a ná-
dast járva megdöbbentett a 71-es úttal párhuzamos „sztráda”, mint egy 
árnyéktársadalom létjele. A csapás ember/disznó szélességű,  jól kijárt, 
mint azt a képen is látni. Még jobban megdöbbentett a szinte terv alap-
ján készült „római fürdő” kádja, és egy disznóhosszon belül a négyosz-
lopos vakaródzó szoba! Éljen a wellness.  tszabango@gmail.com

Látszólag a vaddisznóról....
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Aktuális

A kölyökkutya bár kis termetű, de mégsem egy kis testű felnőtt 
eb. Téves tehát az elgondolás, mikor kölyökkutyánknak a felnőtt 
kutya ételéből adunk kevesebbet. A növekedés a legnagyobb fizi-
kai aktivitással felérő, roppant energia- és tápanyag igényes időszak, 
amely nagymértékben befolyásolni fogja a felnőtt kutya egészségét 
és élettartamát.

Más emlősökhöz hasonlóan a kutyák legfontosabb tápláléka kez-
detekben az anyatej, melyet 6-7 hetes korukig mindenképpen bizto-
sítani kell számukra. Ha valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezés-
re anyatej, vagy mennyisége nem elegendő, akkor a kölyök táplálásá-
hoz kutyatejpótló tápszerre van szükség, a tehéntej eltérő összetétele 
miatt nem alkalmas a kiskutyák egészséges felneveléséhez. Négy hetes 
kortól fokozatosan kaphatnak a kölykök egyéb eleséget is. A legegy-
szerűbb és legbiztosabb, ha erre a célra egy kifejezetten kölyökkutyák-
nak készült jó minőségű száraz eledelt választunk. Ha valóban jó mi-
nőségű tápra esik választásunk, akkor nyugodtak lehetünk, hogy az 
eledel tartalmazza mindazokat az összetevőket, amire fiatal kedven-
cünknek szüksége van egyéb hozzáadott vitamin és ásványi anyag ki-
egészítők nélkül. A teljes értékű tápok mellé pluszban adott táplálék 
kiegészítők nemcsak feleslegesek, hanem károsak is, ugyanis a felnőtt 

Végre itt a tavasz! Vagyis talán már bízhatunk abban, hogy a jó 
idő tartósnak bizonyul. A szép idő kicsalja az embereket a kertek-
be, a nyaralókba, kirándulni. Ez a szép idő azonban a bűncselek-
mények elkövetőit is megmozgatja. Az elmúlt hónapban már több 
betörésről, nyaraló feltörésről, csalási szándékkal megjelenőkről, 
terepszemlét tartó idegen autósokról kaptunk bejelentést a Kapi-
tányság illetékességi területéről. Az eddig bevált mesék mellett a 
figyelem eltereléssel „dolgozó” elkövetők a napi hírekben szerep-
lő információkat is felhasználva jelennek meg. Még mindig menő 
az EON-os látogatás, közüzemi visszatérítés, pénzváltás, a hozzá-
tartozó nevében történő pénzkérés, egy pohár víz kérése a szom-
júság ellen jó időben.

Tájékoztatót kaptunk a Központi Statisztikai Hivataltól, hogy 
a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósággal kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján 2013. március 11 és 2013. június 30. 
között felmérik a televíziós műsorsugárzás digitális átállásához 
kapcsolódóan az állami támogatásra rászorultak körét. Az adat-
gyűjtés érinti Veszprém megye valamennyi települését, melyet a 
KSH által megbízott „felmérők” fognak végrehajtani a fenti idő-
szakban. 

Az érintett személyeknek a médiahatóság tájékoztató levelet küld, 
majd a statisztikai hivatal megbízott szakemberei névre szóló, arc-
képes igazolvánnyal, egységes ruházatban keresik fel a lakosokat.  A 
felmérés után történik meg a digitális adás vételéhez szükséges esz-
köz, adapter beszerelése ez év október 31-ig.

Az ilyen jellegű adatgyűjtések sajnos lehetőséget adnak arra, hogy 
illetéktelen személyek, „trükkös tolvajok” keressék fel, nemcsak 
az időseket, hanem bárkit, akinél a tájékozatlanságot kihasználva 
esélyt látnak bűncselekmény elkövetésére. Ezért a rendőrség foko-
zott figyelemmel kíséri a felmérést végző szakemberek tevékenysé-
gét.

A tavaszi karbantartáshoz kapcsolódik a nyílászárók cseréje, 
javítása, a csatorna tisztítása, felszerelése, kertrendezés. Akár szó-
ban, akár írásban történik a megállapodás, előtte a megrende-Fotó: tszabango@gmail.com

Fotó: tszabango@gmail.com

Fotó: tszabango@gmail.com

kutyákkal szemben a kölyök bélrendszere nem alkalmas arra, hogy 
bizonyos anyagokból csak annyit szívjon fel, amennyire ténylegesen 
szüksége van. Ha szeretnénk mi magunk összeállítani a kölyök elede-
lét, akkor gondoljunk a magas energia, fehérje, és ásványi anyag igé-
nyükre, melyet húsokkal (étrend 60-80%-ban), jól emészthető szén-
hidráttal, zöldségekkel, és kalcium kiegészítővel biztosíthatunk. Az 
etetések számát tekintve ideális, ha kutyánkat az elválasztást követően 
négy-ötször, majd három hónapos kortól hat hónapos korig három-
szor, féléves kortól a felnőtt kor eléréséig, illetve az ivartalanításig két-
szer etetjük naponta. A megfelelően táplált kölyökről elmondható, 
hogy nyugodt, sokat alszik, sokat játszik, környezete iránt érdeklődik, 
súlya gyarapszik. Fontos azonban megjegyezni, különösen nagy testű 
kutyáknál, hogy súlygyarapodásuk ne legyen hirtelen, táplálásuk kü-
lönösen fél éves és egy éves koruk között legyen visszafogott! Ugyanis 
intenzív súlygyarapodásukkal a csontrendszer nem képes lépést tarta-
ni, és ennek különböző (akár visszafordíthatatlan) vázrendszeri beteg-
ségek lehetnek a következményei.

Cikksorozatunkat a felnőtt kutyák helyes táplálásával, és a gyako-
ri etetési hibákkal folytatjuk.

dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu

Kutyák táplálása a kezdetektől

Ne hozzon kellemetlen meglepetést a jó idő

Azonosítást megkönnyítő póló, sapka és igazolvány



lőnek kell alaposan átgondolni, hogy az elvégzendő munka és 
az érte kért összeg arányban áll-e. Érdemes több vállalkozóval 
egyeztetni. Amennyiben a vállalkozó nem végzi el a munkát, csa-
lásról beszélünk. Abban az esetben viszont, ha elkezdi, vagy el-
végzi, de nem megfelelően, polgári peres eljárásban kereshetjük 
igazunkat. 

A kertrendezés persze kellemes időtöltés, foglalatoskodás kü-
lönösen egy verőfényes napon. Ám zárulhat a nap egy rossz él-
ménnyel, anyagi kárral és rengeteg bosszúsággal, ha nyitva hagy-
juk a kertkaput, vagy a ház, nyaraló ajtaját, ablakait, amíg szor-
goskodunk a friss levegőn. A besurranó tolvajoknak ez ideális 
helyzet… 

Javaink megóvása elsősorban saját érdekünk és felelősségünk, 
amelyhez segítséget és tanácsot kapunk a rendőröktől.

Stanka Mária 
r. őrnagy
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Élővilág

Sok baj van mostanság a vaddisznókkal! Szinte minden túrható 
helyen túrnak, nem csak eredeti (nekünk tetsző) élőhelyükön, az er-
dőn, mezőn, pláne a kijelölt vadföldön! Nem, ők képesek a szántó-
földön is élelmet keresni, méghozzá igen alapos munkával. A falusi, 
városi útszegélyek, közparkok csak ezután következnek. A házi ker-
tekben is precízen „felrotálják” a talajt az élelemért.

De megtették már több védett területtel is, így pl. a füredi Ta-
más-hegy tetején lévő karrmezővel (ördögszántás)! Ha az ördög már 
megszántotta megszánják ők is. Pedig az szúrhatta az orrukat.

Sajnos a törpe nőszirom, a vetővirág pont itt él!  Ezek jó része 
már az ördögé. Megátalkodottságukban nem veszik figyelembe az 
idők, - de micsoda idők - változásával szintén változó tulajdonviszo-
nyokat. Ha a keletkezett telek pont az öreg vadcsapáson pöffeszke-
dik keresztben, vagy a vízparti ivó és dagonyázó helyet zárja el, bi-
zony a disznó a törzsfejlődése során szerzett összes képességét latba 
veti hogy komfortérzetét biztosítsa. Azaz egyen, igyon, tisztálkod-
jon, és társadalmi, pardon falkaéletet éljen! Minden rendes ember/
disznó ezt teszi.

A problémakör ennél szélesebb körű, főleg pedig régebbi keletű! 
Szélesebb, mert mostanság a félénk őzikék, és szarvasok is egyre több-
ször okoznak vadkárt az egész országban. Például az almádi kökör-
csinesben a virágok mintegy 40 százalékát lelegelték az őzek az idén.

Régebbi, valahol az emberiség szaporodásában és környezet-átala-
kító tevékenységében gyökeredzik. Életfeltételeink javítása érdekében 
egyensúlyban lévő Ausztrália kontinensen is rengeteg bajt tudtunk 
okozni. A kihalás szélére juttattuk a honos-jogos őslakosokat. Betele-
pítettük minden háziállatunkat, s mindből baj lett. A birka és a mar-
ha a kenguru legelőjét foglalta el. A háziállatok védelmében kiirtották 
a ragadozókat (dingók), erre a betelepített üregi nyulak szaporodtak 
fel, a lyukaikba lépő haszonállatok bajára. A rengeteg szarvasmarha 
lepényben a cecelegyek tömegesedtek. Kénytelenek voltak Európából 
importálni ganéjtúró bogarakat, hogy a trágyát a legyek elől elásassák. 
(Magyar biológus, Bornemissza Péter nevű találmánya!) Az összes há-
ziállatfajból van vadállomány, a házi sertések utódai ma is problémá-
sak. A rókát és a vad életet élő házimacskát mindenféle módon irt-
ják. Elmondhatatlan károkat okoztunk, okozunk az ősi erszényes ál-
latállományban! Pl. kengurura éjszaka, lámpával megvilágítva, a csil-
logó szemek közé célozva, törvényesen vadásznak. 1935-ben a cukor-
nád kártevője a nádbogár ellen Észak-Amerikából behozták a Bufo 
marinus nevű óriásvarangyot, amit mérges bőre miatt alig hat faj fo-
gyaszt, így túlszaporodva veszélyes a helyi kétéltűekre, kisemlősökre. 
Olvasván ezeket a hatásokat, elképzelhető, hogy még sok fel sem fe-
dett összefüggés is van az emberiség tevékenységéhez kapcsolódóan!  
Ahol egyszer beavatkozunk ott annak folytatása lesz. Nem tehetjük 
le a felelősséget, nem hagyhatjuk magára megzavart környezetünket! 
Már pedig disznó ügyben legalább három éve láthatóan ez folyik.   A 
társadalom érintettjei egymást hibáztatják a „disznóságokért”. Min-
den érintettnek áldozni kell valamit. A vadásznak kilövést, élve befo-
gást, a telkesnek alkalmas kerítést, vagy kárviselést, az önkormányzat-
nak szervezést, rendeleteket, tudatformálást, a Hivatalnak megfelelő 
jogi háttér biztosítását. Tudatlanság csak a vadászokat szidni a meg-
oldatlan helyzetért.

Mert erős a disznók társadalma. Januárban a függőcinkék miatt a ná-
dast járva megdöbbentett a 71-es úttal párhuzamos „sztráda”, mint egy 
árnyéktársadalom létjele. A csapás ember/disznó szélességű,  jól kijárt, 
mint azt a képen is látni. Még jobban megdöbbentett a szinte terv alap-
ján készült „római fürdő” kádja, és egy disznóhosszon belül a négyosz-
lopos vakaródzó szoba! Éljen a wellness.  tszabango@gmail.com

Látszólag a vaddisznóról....
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Aktuális

A kölyökkutya bár kis termetű, de mégsem egy kis testű felnőtt 
eb. Téves tehát az elgondolás, mikor kölyökkutyánknak a felnőtt 
kutya ételéből adunk kevesebbet. A növekedés a legnagyobb fizi-
kai aktivitással felérő, roppant energia- és tápanyag igényes időszak, 
amely nagymértékben befolyásolni fogja a felnőtt kutya egészségét 
és élettartamát.

Más emlősökhöz hasonlóan a kutyák legfontosabb tápláléka kez-
detekben az anyatej, melyet 6-7 hetes korukig mindenképpen bizto-
sítani kell számukra. Ha valamilyen oknál fogva nem áll rendelkezés-
re anyatej, vagy mennyisége nem elegendő, akkor a kölyök táplálásá-
hoz kutyatejpótló tápszerre van szükség, a tehéntej eltérő összetétele 
miatt nem alkalmas a kiskutyák egészséges felneveléséhez. Négy hetes 
kortól fokozatosan kaphatnak a kölykök egyéb eleséget is. A legegy-
szerűbb és legbiztosabb, ha erre a célra egy kifejezetten kölyökkutyák-
nak készült jó minőségű száraz eledelt választunk. Ha valóban jó mi-
nőségű tápra esik választásunk, akkor nyugodtak lehetünk, hogy az 
eledel tartalmazza mindazokat az összetevőket, amire fiatal kedven-
cünknek szüksége van egyéb hozzáadott vitamin és ásványi anyag ki-
egészítők nélkül. A teljes értékű tápok mellé pluszban adott táplálék 
kiegészítők nemcsak feleslegesek, hanem károsak is, ugyanis a felnőtt 

Végre itt a tavasz! Vagyis talán már bízhatunk abban, hogy a jó 
idő tartósnak bizonyul. A szép idő kicsalja az embereket a kertek-
be, a nyaralókba, kirándulni. Ez a szép idő azonban a bűncselek-
mények elkövetőit is megmozgatja. Az elmúlt hónapban már több 
betörésről, nyaraló feltörésről, csalási szándékkal megjelenőkről, 
terepszemlét tartó idegen autósokról kaptunk bejelentést a Kapi-
tányság illetékességi területéről. Az eddig bevált mesék mellett a 
figyelem eltereléssel „dolgozó” elkövetők a napi hírekben szerep-
lő információkat is felhasználva jelennek meg. Még mindig menő 
az EON-os látogatás, közüzemi visszatérítés, pénzváltás, a hozzá-
tartozó nevében történő pénzkérés, egy pohár víz kérése a szom-
júság ellen jó időben.

Tájékoztatót kaptunk a Központi Statisztikai Hivataltól, hogy 
a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatósággal kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján 2013. március 11 és 2013. június 30. 
között felmérik a televíziós műsorsugárzás digitális átállásához 
kapcsolódóan az állami támogatásra rászorultak körét. Az adat-
gyűjtés érinti Veszprém megye valamennyi települését, melyet a 
KSH által megbízott „felmérők” fognak végrehajtani a fenti idő-
szakban. 

Az érintett személyeknek a médiahatóság tájékoztató levelet küld, 
majd a statisztikai hivatal megbízott szakemberei névre szóló, arc-
képes igazolvánnyal, egységes ruházatban keresik fel a lakosokat.  A 
felmérés után történik meg a digitális adás vételéhez szükséges esz-
köz, adapter beszerelése ez év október 31-ig.

Az ilyen jellegű adatgyűjtések sajnos lehetőséget adnak arra, hogy 
illetéktelen személyek, „trükkös tolvajok” keressék fel, nemcsak 
az időseket, hanem bárkit, akinél a tájékozatlanságot kihasználva 
esélyt látnak bűncselekmény elkövetésére. Ezért a rendőrség foko-
zott figyelemmel kíséri a felmérést végző szakemberek tevékenysé-
gét.

A tavaszi karbantartáshoz kapcsolódik a nyílászárók cseréje, 
javítása, a csatorna tisztítása, felszerelése, kertrendezés. Akár szó-
ban, akár írásban történik a megállapodás, előtte a megrende-Fotó: tszabango@gmail.com

Fotó: tszabango@gmail.com

Fotó: tszabango@gmail.com

kutyákkal szemben a kölyök bélrendszere nem alkalmas arra, hogy 
bizonyos anyagokból csak annyit szívjon fel, amennyire ténylegesen 
szüksége van. Ha szeretnénk mi magunk összeállítani a kölyök elede-
lét, akkor gondoljunk a magas energia, fehérje, és ásványi anyag igé-
nyükre, melyet húsokkal (étrend 60-80%-ban), jól emészthető szén-
hidráttal, zöldségekkel, és kalcium kiegészítővel biztosíthatunk. Az 
etetések számát tekintve ideális, ha kutyánkat az elválasztást követően 
négy-ötször, majd három hónapos kortól hat hónapos korig három-
szor, féléves kortól a felnőtt kor eléréséig, illetve az ivartalanításig két-
szer etetjük naponta. A megfelelően táplált kölyökről elmondható, 
hogy nyugodt, sokat alszik, sokat játszik, környezete iránt érdeklődik, 
súlya gyarapszik. Fontos azonban megjegyezni, különösen nagy testű 
kutyáknál, hogy súlygyarapodásuk ne legyen hirtelen, táplálásuk kü-
lönösen fél éves és egy éves koruk között legyen visszafogott! Ugyanis 
intenzív súlygyarapodásukkal a csontrendszer nem képes lépést tarta-
ni, és ennek különböző (akár visszafordíthatatlan) vázrendszeri beteg-
ségek lehetnek a következményei.

Cikksorozatunkat a felnőtt kutyák helyes táplálásával, és a gyako-
ri etetési hibákkal folytatjuk.

dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu

Kutyák táplálása a kezdetektől

Ne hozzon kellemetlen meglepetést a jó idő

Azonosítást megkönnyítő póló, sapka és igazolvány
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Kosaras találkozó
Március 28-án nagy izgalommal utaztunk Budapestre, az orszá-

gos kosaras jamboree-ra. A sok gyakorlás, felkészülés után kíváncsi-
an vártuk, milyen feladatokat kapunk és hogyan fogjuk azokat tel-
jesíteni. Odaérkezvén láttuk, hogy rengeteg gyerek vesz részt a ta-
lálkozón. Már javában folyt a labdás sorverseny, így alkalmunk volt 
megfigyelni,hogy mi vár ránk. Megkaptuk a „Dobd a kosárba!” fel-
iratú ajándék pólót, s a bemelegítést már abban végeztük. Az érde-
kes feladatokat fergeteges hangulatban, az elsők közt végezve telje-
sítettük.

Jó érzés volt, hogy ott lehettem egy ilyen nagy rendezvényen. Én 
nagyon szeretem ezt a sportot. Remélem, ha nagy leszek, híres ko-
saras leszek. A szüleim  támogatnak ebben és Heni néni  is mindent 
megtesz, hogy jó kosárcsapatunk legyen.  Kalupka Beáta 2. b.

Iskolánkban évek óta kosárlabdázunk a tömegsport foglalkozá-
sokon.

Ez egy nagyon jó játék, hiszen minden adott az önfeledt szórako-
záshoz: a pálya, a labda és a csapattársak.

A tavalyi tanévben fordult komolyabbra a dolog, amikor felvet-
tük a kapcsolatot a Fűzfői Atlétikai Klub kosárlabda szakosztályá-
val. Azóta  a FAK utánpótlás csapataként edzünk hetente kétszer az 
iskolai tornateremben.  

Csapatunk nagyon vegyes:  7-12  éves fiúk és lányok labdáznak 
három csoportban.

A nagyobbak közül néhányan már a FAK csapatában is edzenek. 
Ez a továbblépés útja.

Örvendetes hír, hogy  idén januárban pályázat útján bekerültünk 
a „Dobd a kosárba!” elnevezésű programba, melyet a Magyar Ko-
sárlabdázók Országos Szövetsége szervez 1.2. osztályosok részére.

Kapcsolatunk a FAK-kal és a Szövetséggel nem csak szakmai jelle-
gű, hanem tárgyi támogatást is jelent. Így jutottunk szép számú ko-
sárlabdához,  mezekhez és mini-palánkokhoz. 

Nagy örömünkre egyik tanítványunk apukájának finanszírozásá-
val és egy vörösberényi  vállalkozó kivitelezésével tornatermi kosár-
labda palánkjaink ma már állítható magasságúak, így minden kor-
osztály szabályszerűen és eredményesen használhatja azokat.

Természetesen iskolánk is támogatja a tanulók kosárlabdázását: 
biztosítja számunkra a tornatermet. Hiszen ez a sport színt hoz az 
iskolai életbe és még több gyereket ösztönöz rendszeres mozgásra.

Első igazi kosaras élményünk egy Budapesten megrendezett or-
szágos jamboree volt a tavaszi szünetben, ahová 10 fővel utazott 1.2. 
osztályosokból álló csapatunk. Játékos labdás sorversenyen mértük 
össze erőnket az ország minden tájáról érkezett  mintegy 80 csapat-
tal. Nagy büszkeségünkre kosarasaink kiváló teljesítményt nyújtot-
tak és a legjobbak között zárták a versenyt. 

Ez csak a kezdet. Kezdete egy komoly, hosszú távú munkának,egy 
örömteli és eredményes kosárlabdasportnak a Vörösberényi Általá-
nos Iskolában.

Abban az iskolában, ahol fontosnak tartják a gyerekek testi neve-
lését, ahol már a mindennapos testnevelés bevezetése előtt is min-
dennapos testnevelés volt, ráadásul  az alsó tagozatban is szakrend-
szerű oktatási formában.

Bízom benne, hogy a megkezdett úton végig tudunk haladni és 
testileg-lelkileg erős, egészséges fiatalokat bocsátunk útjukra.

Purgel Henriett
alsó tagozatos testnevelő

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság16
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Kompetenciamérés eredményei
Az Oktatási Hivatal honlapján közzétette a tavalyi országos kompe-

tenciamérés eredményeit. A Vörösberényi Általános Iskola 2011/2012-
es tanévben hatodik és nyolcadik osztályos diákjai kiemelkedőt nyúj-
tottak mind a matematika, mind a szövegértés területén.

 
Mérési terület Évfolyam Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
  Az intézményben Országosan    
Matematika 6. 1629 (1550; 1716) 1489 (1489; 1490)    
  8. 1715 (1646; 1786) 1612 (1611; 1613)    
Szövegértés 6. 1599 (1538; 1669) 1472 (1470; 1473)    
  8. 1671 (1615; 1725) 1567 (1566; 1568)  

Az elért teljesítmény - amely jóval meghaladja az országos átlagot, 
és bármely városi, vagy megyei összehasonlításban megállja a helyét 
- iskolánk nevelőtestületének magas színvonalú pedagógiai munkáját 
tükrözi. Köszönettel tartozunk Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy fenntartóként biztosította az eredmé-
nyekhez szükséges, az iskola pedagógiai programjában rögzített óra-
kereteket. Iskolánkban ennek köszönhetően 2010-től megerősítettük 
a szövegértés és a matematika kompetencia fejlesztését. A matemati-
ka tantárgy csoportbontásban történő oktatásának eredményeként si-
keresen szerepelnek diákjaink a megyei matematika versenyeken és 
2011-hez hasonlóan 2012-ben is a 6. évfolyamon Balatonalmádi vá-
rosban a három legjobb matematika kompetenciamérési eredményt 
elérő tanuló a Vörösberényi Általános Iskola diákja volt.

Iskolánk tanulói közül többen idén is részt vettek az országos Ken-
guru Matematika Versenyen. A legjobb megyei szintű eredményt az 
alábbi tanulók érték el: megyei 6. helyezés Zanathy Barnabás (7.o.), 
megyei 8. Nagy Artúr (8.o.), megyei 10. Raffai Richárd (5.o.), me-
gyei 11. Ficsor Zsófia (3.o.) és Koszorus Kolos (8.o.), megyei 14. 
Bucsy Benjámin (7.o.), megyei 19. Kedves Áron (8.o.), valamint 
megyei 20. Vaszily Gábor (6.a). Felkészítő pedagógusaik Bucsyné 
Mészöly Judit, Kovács Katalin és Zanathy László.

Az országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján a 8. évfolyam 
tanulóinak versenyében megyei 9. helyezést szerzett Nagy Artúr, a 
7. osztályosok közül Kedves Máté érte el a legjobb eredményt, 17. 
helyen végzett. Felkészítő tanáruk Gillich Lászlóné.

Április 12-13-án írásbeli és két szóbeli forduló keretében rendezték 
meg Szombathelyen az Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. év-
folyam számára rendezett országos döntőjét. Veszprém megyét Zanathy 
Barnabás 7. osztályos tanuló képviselte, aki szoros versenyben végül az or-
szágos 18. helyet szerezte meg. Felkészítő pedagógusa Csetényi Tamásné.

További információk találhatók az iskola honlapján: www.
vorosberenyiiskola.hu Zanathy László igazgatóhelyettes

Kosarasok a berényi iskolában

A berényi kosarasok

Iskolánk Programok

Népművészeti gyermektábor
2013. július 8-12. között - a tavalyi nagy érdeklődésre való tekin-
tettel - az Almádiért Közalapítvány és a Baba-mama klub szerve-
zésében ismét lesz Mandulás gyermektábor! Várjuk a néptánc, a 
zene és a kézműveskedés iránt érdeklődő gyerekeket! Előképzett-
ség nem szükséges.
Jelentkezés és további információ: 
www.mandulastabor.blogspot.com

„Almádi” Kupa 
Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatásával megrende-
zésre kerül,   „Almádi” Kupa, Közép-Dunántúli regionális felnőtt 
asztalitenisz ranglistaverseny.
A helyszín és időpont: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 30. Györ-
gyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet tornacsarnoka.
2013. április 28. vasárnap 09.00
Három megye (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) legjobb 
asztaliteniszezői állnak asztalhoz. Öt versenyszámban (vegyes pá-
ros, női és férfi páros, női és férfi egyéniben) mérhetik össze tudá-
sukat a versenyzők.
Érdeklődni: Nyúl Csaba, tel.: 06 20 9856836, e-mail.: nyulcsaba@
freemail.hu

Gyerektáborok
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Presbiteriánus Misz-
szió által szervezett kézműves és bibliai napközi gyerektáborba.
A foglalkozások: bibliai történet, aranymondás énektanítás, játé-
kok, kirándulás, agyagozás, kerámiafestés
Időpont: 2013. júl. 22-27, Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Endre 
utca 11., Tel.: 06 30 269 86 43

Angol tábor Kezdők és középhaladók számára. A foglalkozások 
csak délelőtt vannak, több csoportban, nyelvtanárok által vezetve.
Időpont: 2013. Júl. 15-20., Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Endre 
utca 11., Tel.: 06 30 269 86 43

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
nyári kirándulásai:
1.   2013. május 26-31-ig.
      6 napos  utazás PÁRIZSBA - önköltséges
      Indulás: 6 órakor a Posta elől
      Részletes tájékoztató: május 17-én 16 órakor a Műv. Házban

2.   2013. június 14-én, indulás 7 órakor
      Keszthely - Zalakaros – Badacsony
      A klub által támogatott, 2 busszal a Posta elől

3.   2013. július 5-6.
      Ópusztaszer – Szeged – Kiskunmajsa
      A klub által támogatott. Indulás: 6 órakor a Posta elől

4.    2013. augusztus 9-én, indulás 7 órakor.
       Ajka – Bükfürdő – Kissomlyó
       A klub által támogatott, 2 busszal a Posta elől

Mozgás- és készségfejlesztő  
nyári tábor Balatonalmádiban
Harmadik évben kerül megrendezésre táborunk 5-8 éves korosz-
tály számára, ahol kiscsoportos foglalkozások keretében előzetes 
felmérés alapján egyénre kidolgozott fejlesztési terv szerint ismer-
kedhetnek meg a gyermekek a játékos alkotás és a tanulás örö-
mével.
•   Mozgásterápia vízben és tornateremben változatos gyakorlatok-

kal, érdekes eszközökkel
• Tanulás-képesség fejlesztése játékos formában
• Kézügyességet és  kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás
•  Nyelvi fejlesztés népi mondókával, játékkal, népmesével, síppal, 

dobbal, nádi hegedűvel…
• Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció
Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola 2013 június 24-28.
A tábort követően még teljesebb képet kaphat gyermeke fejlődé-
séről, kiemelkedő vagy éppen kiemelten fejlesztendő készségeiről!
Szeretettel várjuk gyermekét.
Igazgyöngy fejlesztő csoport - Inf.: Kunné Solti Éva 06 70 77 55 387 
(ksoltieva@gmail.com)

Recept
Krumplis-diós

Tészta: 5 dkg Ráma, 10 dkg cukor, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál víz, 
1 tojás. Gőz fölött elkeverjük. 25 dkg lisztet, 1 kávéskanál szóda-
bikarbónát bele keverünk, összegyúrjuk, kicsit pihen. Kisodorjuk. 
Zsírozott gáztepsi hátán kisütjük. Hamar sül. Kettévágjuk, majd a 
következő krémmel töltsük meg.
Krém: 50 dkg főtt krumplit áttörünk. 25 dkg Rámát, 20 dkg cuk-
rot, 15 dkg őrölt diót, rum aromát teszünk bele, majd géppel jól 
kikeverjük.
Lehet olvasztott csokit rákenni. Nagyon finom, több nap után is.
(Matyi néni receptje.) Ö.Á.
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Matematika 6. 1629 (1550; 1716) 1489 (1489; 1490)    
  8. 1715 (1646; 1786) 1612 (1611; 1613)    
Szövegértés 6. 1599 (1538; 1669) 1472 (1470; 1473)    
  8. 1671 (1615; 1725) 1567 (1566; 1568)  

Az elért teljesítmény - amely jóval meghaladja az országos átlagot, 
és bármely városi, vagy megyei összehasonlításban megállja a helyét 
- iskolánk nevelőtestületének magas színvonalú pedagógiai munkáját 
tükrözi. Köszönettel tartozunk Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének, hogy fenntartóként biztosította az eredmé-
nyekhez szükséges, az iskola pedagógiai programjában rögzített óra-
kereteket. Iskolánkban ennek köszönhetően 2010-től megerősítettük 
a szövegértés és a matematika kompetencia fejlesztését. A matemati-
ka tantárgy csoportbontásban történő oktatásának eredményeként si-
keresen szerepelnek diákjaink a megyei matematika versenyeken és 
2011-hez hasonlóan 2012-ben is a 6. évfolyamon Balatonalmádi vá-
rosban a három legjobb matematika kompetenciamérési eredményt 
elérő tanuló a Vörösberényi Általános Iskola diákja volt.

Iskolánk tanulói közül többen idén is részt vettek az országos Ken-
guru Matematika Versenyen. A legjobb megyei szintű eredményt az 
alábbi tanulók érték el: megyei 6. helyezés Zanathy Barnabás (7.o.), 
megyei 8. Nagy Artúr (8.o.), megyei 10. Raffai Richárd (5.o.), me-
gyei 11. Ficsor Zsófia (3.o.) és Koszorus Kolos (8.o.), megyei 14. 
Bucsy Benjámin (7.o.), megyei 19. Kedves Áron (8.o.), valamint 
megyei 20. Vaszily Gábor (6.a). Felkészítő pedagógusaik Bucsyné 
Mészöly Judit, Kovács Katalin és Zanathy László.

Az országos angol nyelvi verseny megyei fordulóján a 8. évfolyam 
tanulóinak versenyében megyei 9. helyezést szerzett Nagy Artúr, a 
7. osztályosok közül Kedves Máté érte el a legjobb eredményt, 17. 
helyen végzett. Felkészítő tanáruk Gillich Lászlóné.

Április 12-13-án írásbeli és két szóbeli forduló keretében rendezték 
meg Szombathelyen az Országos Történelem Tantárgyi Verseny 7-8. év-
folyam számára rendezett országos döntőjét. Veszprém megyét Zanathy 
Barnabás 7. osztályos tanuló képviselte, aki szoros versenyben végül az or-
szágos 18. helyet szerezte meg. Felkészítő pedagógusa Csetényi Tamásné.

További információk találhatók az iskola honlapján: www.
vorosberenyiiskola.hu Zanathy László igazgatóhelyettes

Kosarasok a berényi iskolában

A berényi kosarasok

Iskolánk Programok

Népművészeti gyermektábor
2013. július 8-12. között - a tavalyi nagy érdeklődésre való tekin-
tettel - az Almádiért Közalapítvány és a Baba-mama klub szerve-
zésében ismét lesz Mandulás gyermektábor! Várjuk a néptánc, a 
zene és a kézműveskedés iránt érdeklődő gyerekeket! Előképzett-
ség nem szükséges.
Jelentkezés és további információ: 
www.mandulastabor.blogspot.com

„Almádi” Kupa 
Balatonalmádi Város Önkormányzata támogatásával megrende-
zésre kerül,   „Almádi” Kupa, Közép-Dunántúli regionális felnőtt 
asztalitenisz ranglistaverseny.
A helyszín és időpont: 8220 Balatonalmádi, Bajcsy Zs. u. 30. Györ-
gyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet tornacsarnoka.
2013. április 28. vasárnap 09.00
Három megye (Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém) legjobb 
asztaliteniszezői állnak asztalhoz. Öt versenyszámban (vegyes pá-
ros, női és férfi páros, női és férfi egyéniben) mérhetik össze tudá-
sukat a versenyzők.
Érdeklődni: Nyúl Csaba, tel.: 06 20 9856836, e-mail.: nyulcsaba@
freemail.hu

Gyerektáborok
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a Presbiteriánus Misz-
szió által szervezett kézműves és bibliai napközi gyerektáborba.
A foglalkozások: bibliai történet, aranymondás énektanítás, játé-
kok, kirándulás, agyagozás, kerámiafestés
Időpont: 2013. júl. 22-27, Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Endre 
utca 11., Tel.: 06 30 269 86 43

Angol tábor Kezdők és középhaladók számára. A foglalkozások 
csak délelőtt vannak, több csoportban, nyelvtanárok által vezetve.
Időpont: 2013. Júl. 15-20., Helyszín: 8220 Balatonalmádi, Endre 
utca 11., Tel.: 06 30 269 86 43

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
nyári kirándulásai:
1.   2013. május 26-31-ig.
      6 napos  utazás PÁRIZSBA - önköltséges
      Indulás: 6 órakor a Posta elől
      Részletes tájékoztató: május 17-én 16 órakor a Műv. Házban

2.   2013. június 14-én, indulás 7 órakor
      Keszthely - Zalakaros – Badacsony
      A klub által támogatott, 2 busszal a Posta elől

3.   2013. július 5-6.
      Ópusztaszer – Szeged – Kiskunmajsa
      A klub által támogatott. Indulás: 6 órakor a Posta elől

4.    2013. augusztus 9-én, indulás 7 órakor.
       Ajka – Bükfürdő – Kissomlyó
       A klub által támogatott, 2 busszal a Posta elől

Mozgás- és készségfejlesztő  
nyári tábor Balatonalmádiban
Harmadik évben kerül megrendezésre táborunk 5-8 éves korosz-
tály számára, ahol kiscsoportos foglalkozások keretében előzetes 
felmérés alapján egyénre kidolgozott fejlesztési terv szerint ismer-
kedhetnek meg a gyermekek a játékos alkotás és a tanulás örö-
mével.
•   Mozgásterápia vízben és tornateremben változatos gyakorlatok-

kal, érdekes eszközökkel
• Tanulás-képesség fejlesztése játékos formában
• Kézügyességet és  kreativitást fejlesztő művészeti foglalkozás
•  Nyelvi fejlesztés népi mondókával, játékkal, népmesével, síppal, 

dobbal, nádi hegedűvel…
• Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció
Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola 2013 június 24-28.
A tábort követően még teljesebb képet kaphat gyermeke fejlődé-
séről, kiemelkedő vagy éppen kiemelten fejlesztendő készségeiről!
Szeretettel várjuk gyermekét.
Igazgyöngy fejlesztő csoport - Inf.: Kunné Solti Éva 06 70 77 55 387 
(ksoltieva@gmail.com)

Recept
Krumplis-diós

Tészta: 5 dkg Ráma, 10 dkg cukor, 1 evőkanál méz, 1 evőkanál víz, 
1 tojás. Gőz fölött elkeverjük. 25 dkg lisztet, 1 kávéskanál szóda-
bikarbónát bele keverünk, összegyúrjuk, kicsit pihen. Kisodorjuk. 
Zsírozott gáztepsi hátán kisütjük. Hamar sül. Kettévágjuk, majd a 
következő krémmel töltsük meg.
Krém: 50 dkg főtt krumplit áttörünk. 25 dkg Rámát, 20 dkg cuk-
rot, 15 dkg őrölt diót, rum aromát teszünk bele, majd géppel jól 
kikeverjük.
Lehet olvasztott csokit rákenni. Nagyon finom, több nap után is.
(Matyi néni receptje.) Ö.Á.



Mosolyog vagy a fogát takargatja beszéd közben?
Bátran, vagy félve harap az ételbe?

Foglaljon időpontot a Globe Dental Fogászati  
Centrumban május 31-ig, hozza el ezt a kupont és 

még azt is Ön dönti el, milyen ajándékot kap tőlünk:

- szuper praktikus utazó fogkefe + fogkrém  
visszazárható dobozban + A/ 4 jegyzettömb
VAGY
- mini Sensodyne fogkrém + ajakbalzsam + toll

Amíg a készlet tart!
Kérjen időpontot mielőbb: 
06 88 574 865
www.globedental.hu

Ön dönt:

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 05. 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 05. 21. 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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ALMÁDI ÚJSÁG 2013. május

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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Templomunkért
Köszönet mindazoknak a vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik felekezetre 
való tekintet nélkül segítették templomfelújításunkat!
A Vörösberényi Református Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársá-
gával szerződést kötött a templom újrazsindelyezése, a templomhajó belső és kül-
ső falvarrása, valamint belső javítása, festése ügyében 12 531 000 Ft összegben. 
Mivel a támogatás utófinanszírozott, a Dunántúli Református Egyházkerület, va-
lamint gyülekezeti tagok megkölcsönözték a munkálatok összegét. A tetőfedést 
csak kézzel pattintott zsindellyel engedélyezte az akkori KÖH. A beérkezett öt ár-
ajánlat közül mindenik több mint 2 millió Ft-tal haladta meg a tervezett költsé-
get. Ezt a különbözetet egyrészt abból a másfél millió Ft támogatásból finanszíroz-
tuk, melyet városunk Képviselő testülete szavazott meg, másrészt adományokból.
Amint már korábbi cikkekben jeleztük, feltett szándékunk a templom külső bepu-
colása is, mely 800 ezer Ft-ba kerül. A torony külső vakolatának részbeni leverése 
közben kiderült, hogy a torony külső falvarrása is szükséges. Ez további 370 000 Ft 
plusz kiadást jelentett. Erre céladakozást hirdetett meg a presbitérium.
Az adományok befizethetők bevételi bizonylat ellenében a Vörösberényi Lelkészi 
Hivatalban: 8220 Balatonalmádi Veszprémi út 105., vagy átutalhatók az alábbi OTP 
számlaszámra: 11748083-20020244
A közlemény rovatban szíveskedjenek feltűntetni a célt: „templomfelújításra”.
Az adományozók nevét a gyülekezeti „Aranykönyvben” tartjuk nyílván. Isten áldá-
sa legyen minden kedves adakozón! 
Faust Gyula lelkipásztor

Fotó: Szögedi Miklós
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Gárdonyi Géza: Április végén

Álmodom-e, hogy itt van a tavasz?
A kályha mellett róla álmodunk,
pedig a tél künn csendesen havaz,
s pelyhes a hótól minden ablakunk.

De nem, én mostan mégsem álmodom:
ibolya van a kerti asztalon;
enyhe az est; illatos a világ;
virágzó fák közt kél a holdvilág.

A földön az éj sötét fátyola,
s a fák az éjben mind fehérlenek:
ruhájuk talpig csipke-pongyola,
s a csipkék közt ezer gyémánt remeg.

Fehér erdőn fehérlő holdvilág,
fehéren égő örök csillagok,
mi szép vagy te, fehér álomvilág!
Öledben és is csak árnyék vagyok.

május
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