
2013
BA

LA
T

O
N

A
LM

Á
D

I V
Á

RO
S 

LA
PJ

A
   

A
z 

új
sá

g 
in

te
rn

et
es

 v
ál

to
za

ta
: p

kk
k.

hu
 >

 a
lm

ád
i ú

jsá
g

„A Gyermek nem teher,

még ha letörik is egy-egy ág

a gyümölcs súlya alatt.

A gyermek nem játékszer,

bármely sok örörmöt is okozzon,

életünknek nem eszköze,

hanem célja.

A gyermek nem fényűzés:

ő maga a gazdagság.”

(Ravasz László)
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Helytörténet

Emlékmű a szanatóriumban
Szemelvények a Zsófia Gyermekszanatórium történetéből

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A szokatlan cím magyarázatra szorul. Egyrészt mert a terjedelmi le-
hetőségek meghatározóak, másrészt még volna mit kutatni a témá-
ban. Ugyanis országos jelentőségűnek szánták a szervezők, más tele-
pülésen is létesültek ilyen intézmények nemcsak Almádiban. A „Zsó-
fia sorsjegy” ezt igazolja, mert az almádi létesítmény 1911-ben történt 
felavatása után, még 1926. novemberben is volt sorsolás.

12 órakor lesz. 15 órakor a Hattyúban bankett, délután 3 órakor jó-
tékony célú népünnepélyt rendeznek. 1911. augusztus 6. Az első ma-
gyar gyermekszanatórium ünnepélyes megnyitásának időpont közlése. 
1912. május 12. Betegfelvétel a balatonalmádi gyermekszanatórium-
ba, 40 fő részére. Először említik, mint Balatonalmádi Zsófia Gyer-
mekszanatórium. 1913. március 30. Az almádi szanatórium kibővíté-
se már megkezdődött, Csomay Kálmán veszprémi építészmérnök terve 
alapján. 1920. március 31. Rothermere lord dr. Rott Nándor püspök 
felkérésére elvállalta a „Zsófia Gyermekszanatóriumok” fővédnökségét. 
1930. augusztus 24. Emlékpad leleplezés Balatonalmádiban. A művé-
szi emlékpad két emlékoszlopát Rákosi Fenő és Rothermere lord mell-
szobrai díszítik. Az egyesület nevében dr. Rott Nándor és dr. Óvári Fe-
renc köszöntötte az illusztris vendégeket. Az emlékpad Füredy Richárd 
és Kisfaludy Stróbl Zsigmond műve. 1930. november 16. Dr. Óvári 
Ferenc mellszobrának leleplezése az emlékpadnál. Ezzel elnyerte végső 
formáját az emlékpad, a három legfontosabb személy megörökítésével. 

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

A sorsjegyen három aláírás olvasható. Dr. Óvári Ferenc, Rá-
kosi Jenő és Harold Harmsworth. Utóbbit a későbbiekben Lord 
Rothermere néven ismerhetjük. E három személy volt a legfőbb 
mozgatója a szanatórium ügyének. Természetesen az első helyen 
aláíró dr. Óvári érdemei elvitathatlanok, mint helyben lakó és köz-
ismerten agilis személy rengeteget tett az almádi intézeten kívül a 
gyermekszanatóriumokért.

Az emlékpad képe

A Veszprémi Hírlap folyamatosan tudósított a szanatórium épí-
téséről, illetve a kapcsolatos fontosabb eseményekről. A követke-
zők szerint.

1911. november 6. Az első balatoni gyermekszanatóriumot Almádi-
ban építik fel. Az építkezés már folyik Hoepfner Guido műépítész ter-
vei szerint. 1911. május 11. Az Országos Gyermekszanatórium Inté-
ző   Bizottsága, az almádi szanatórium ügyeinek vitelével dr. Óvári Fe-
rencet bízta meg. Orvos Lenkei Vilmos Dani lett, négy apácát ápoló-
nak felvettek. 1911. július 23. A szanatórium avatása e hó 20-án lesz 

Mint ismeretes Almádi káptalani birtok volt, tehát a tervezett szana-
tórium számára káptalantól kellett területet szerezni. Ennek a módjáról 
a „Káptalani Határozatok Jegyzőkönyve” kötetei adnak tájékoztatást. 
Ezt a feladatot dr. Óvári Ferenc, mint megbízott végezte el. Fontosabb 
határozatok: 1910. július 9.  Almádiban a gyerekszanatórium részére 
1000 négyszögölet ajándékoztunk, ha még nagyobb területet kívánnak 
adunk 4 korona/négyszögölért. 1910. augusztus 27. Gyermekszanató-
rium céljára Almádiban a Suli féle telekből 2000 négyszögölet ingyen, 
2000 négyszögölet pedig ölenként 2 koronáért adunk. 1911. márci-
us 24. Gyermekszanatóriumnak Almádiban megengedjük, hogy a te-
lep irányában a nádast 100 m szélességben kiirthatják, s ott fürdőházat 
építhessenek, adunk nekik levezető utat a vízig, de a fürdőt csak a sza-
natórium lakói vehetik igénybe. Jogelismerésért évi 5 korona bért fizet-
nek. 1911. április 15. Almádin a gyermekmenhelytől (sic) vasúti átjá-
ró létesítése ellen nincs kifogásunk, de azt csak a káptalan és a gyermek-
menhely lakói használhatják, az átjáró költségeihez és fenntartásához 
nem járulunk. 1912. május 4. Gyermekszanatórium részére gróf Zichy 
János kultuszminiszter kér 5000 négyszögölet. Ölenként per 1 koro-
na 50 fillérért felajánltatik. 1912. július. A Gyermekszanatórium részé-
re kérnek 5000 négyszögöl területet Almádiban kedvezményes áron. A 
kérelmezett terület már eladatott.

A jegyzőkönyvekben több vonatkozik a szükséges területre. Kö-
zülük csak a fontosabbakat ismertetjük, mert később a terület bő-
vítésére is sor került.

A szanatórium bejárata a Balaton felől

A szanatórium fürdőháza  háttérben az Öreghegy

A szanatórium Óvári út felőli bejárata

Fürdőzik a gyereksereg

Készülődés az ebédhez

A Zsófia Gyermekszanatórium saját kiadású levelezőlapja

A  Zsófia Gyermekszanatórium saját kiadású levelezőlapja

Ezen két saját kiadású képeslapon kívül eddig még nem került elő 
más példány. Érdekes adat, hogy mindkét lapot dr. Pintér Sándor 
plébános írta és soraiban köszönetét fejezte ki a címzettnek az egy-
ház számár nyújtott támogatásáért.

A Zsófia Gyermekszanatórium létrejöttének legfőbb szorgalma-
zóiról már korábban esett szó, azonban dr. Óvári Ferencnek, mint 
felkért ügyvivőnek buzgósága még külön kiemelést érdemel. 

Szólni kell arról, hogy miként került lord Rothermere  Almádi-
ba, illetve Magyarországra. Ő egy igen jelentős „sajtó birodalom-
mal” rendelkezett, a Trianon következtében létrejött helyzettel nem 
értett egyet és csonka országunk szószólója lett. Alig ismert, hogy 
a Kápolna utca 1925 körül Rothermere út lett, ma Martinovics út 
néven említjük.

    Schildmayer Ferenc
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

2013. május 16-án a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, 
melynek keretében döntött a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium épületének, illetve a főzőkonyhájának 2013. május 1. napjá-
tól történő működtetéséről, ezzel egyidejűleg 10 fő átvételéről.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megye-
központi Tankerülete a pedagógiai szakszolgálat köznevelési intéz-
mény átszervezést hajt végre, melyhez megkérte az önkormányzat 
véleményét is. Az átalakítással megyénként létrehoznak egy egy-
séges, a szakmai irányítást és szakértői feladatokat is végző állami 
fenntartású intézményt, melynek tankerületi illetékességű tagintéz-
ményei a pedagógiai szakszolgálati feladatokat fogják ellátni.

A Képviselő-testület azt javasolta, hogy a gyógytestnevelés ellá-
tást a rászoruló tanulók továbbra is saját intézményükben kapják 
meg, illetve 2014. költségvetési évtől a járási illetékességű pedagógi-
ai szakszolgálat működtetése ne a helyi önkormányzat feladata, ha-
nem állami feladat legyen. 

A Képviselő-testület támogatta a kezdeményezést, hogy a felsőörsi 
Malomvölgy Általános Iskola a Vörösberényi Általános Iskola tag-
intézményeként működne a következő tanévtől. A tagintézményt 
továbbra is az állam működtetné, de az átszervezést követően járá-
si illetékesség miatt a Balatonalmádi Tankerülethez tartozna. Az át-
szervezés azt jelentené, hogy a Vörösberényi Általános Iskola lenne 
a kötelező felvételt biztosító iskola a felsőörsi felső tagozatos tanu-
lók számára. 

A Wesselényi-strand főépület emeleti rész teraszának - a kapcso-
lódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisz-
tikai célú bérbeadására kiírt nyílt egyfordulós pályázatot benyújtott 
pályázati ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánította a Kép-
viselő-testület.

A közelmúlt időszak intenzív csapadékos időjárása miatt partfal-
omlások következtek be a 71. számú országos főút mentén, így egy 
esetleges partfalomlás veszélyeztetheti a 71. sz. főút forgalmát is. A 
Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bi-
zottsága szakvéleményében a vészhelyzet megszüntetésére hivatko-
zással az önkormányzat vis maior kérelmét támogatta.

A károk helyreállításának tervezett összköltsége közel 20 millió 
Ft, melynek fedezetére a Képviselő-testület 18 millió Ft-os támoga-
tási igény benyújtásáról döntött a Belügyminisztériumhoz.

A Képviselő-testület döntött nyári szociális gyermekétkeztetés biz-
tosításáról, melynek keretében 24 fő rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek részére kíván támogatási igényt benyújta-
ni. Ezzel egyidejűleg vállalta, hogy a nyári szünet ideje alatt 44 munka-
napon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő, Balatonalmádi területén lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermekek 
számára folyamatosan napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

A 2013. május 30-i ülés keretében a Képviselő-testület elfogadta 
a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-
profit Kft. és a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. 2012. 
évi beszámolóját. Az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. 2 millió forintot meghaladó pozitív eredménnyel, míg utóbbi 
12 millió Ft-os veszteséggel zárta az évet. A Kommunális Szolgál-
tató Kft. döntően az üzemanyag árak tervezettnél magasabb szintű 
emelkedésével, a nyári időszakban jelentkező túlmunka bérköltsé-
geivel, illetve az elmaradt lakossági tartozások behajtásának hiányá-
val indokolta a veszteséget.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. települési szilárd 
hulladék kezelésére vonatkozó 2012. évi beszámolóját is tárgyalta a 
Képviselő-testület, melyből kiderült, hogy a szelektíven gyűjthető hul-

A Képviselő-testület júniusi üléséről Pályázat
Balatonalmádi Város Közös Önkormányzat Képviselő-testüle-

te pályázatot hirdet a védetté nyilvánított helyi építészeti érté-
kek megóvásának elősegítésére 2013. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére

Pályázhatnak:  A pályázaton Balatonalmádi területén található, 
az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. ( II. 25.) önkor-
mányzati rendelete alapján helyi védettséget élvező ingatlanok tu-
lajdonosai vehetnek részt.

A pályázatot a jegyzőhöz kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat kizárólag a pá-

lyázati űrlap (adatlap és költségvetési lap) kitöltésével, illetve az ab-
ban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Amennyiben a munka 
építési engedély köteles, az építési engedélyezési tervdokumentáci-
ót és a  jogerős építési engedélyt. Amennyiben a munka nem enge-
délyköteles: A tervezett beruházás, felújítás részletes leírását. Helyszín-
rajzot, az ingatlan tulajdoni lapját, a megvalósítást szolgáló tételes költ-
ségvetést, a megpályázott munka elkészülésének határidejét, a megpá-
lyázott összeg megjelölését, a felhasználásának tervezett módját és ha-
táridejét, előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnye-
rése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a 
munkák megkezdése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége rész-
letes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott.

A támogatás odaítélését követően a pályázat nyertesével támo-
gatási szerződést kell kötni, mely tartalmazza a megítélt összeg fo-
lyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határ-
idejét, az ellenőrzés szabályait.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban, 
nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építészeti érték 
Pályázat 2013”.

Pályázati űrlap beszerezhető a Főépítésznél valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2013. május 
1-től 2013. október 01-ig a keret összegéig.

A pályázat elbírálása: A Képviselő-testület az Alapban lévő összeg 
felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett pálya-
munkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: építményen-
ként 300 000 Ft.

Elszámolás a támogatásról: A támogatásokról, azok felhasználá-
sát követően, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig a támo-
gatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük alap-
ján - a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámolót és 
számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteniük és 
benyújtaniuk. 

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt 
(számla száma, kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, össze-
ge, kifizetés időpontja, kiadási pénztár-,ill. banki bizonylat száma) 
kell készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bizonylatait be 
kell mutatni, rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét …%-
ban / vagy… Ft-ban Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött 
támogatási szerződés biztosította” majd  ezekről hitelesített másola-
tot kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését köve-
tő Képviselő-testületi ülés.

ladékok közül, a zöldhulladék járatszerű gyűjtésével bővítette tevékeny-
ségét a tavalyi év során. A közel 970 tonna zöldhulladék az előkezelést 
követően a Balatonfüredi Komposztáló Telepre került, ahol megtörtént 
a komposztálás. A szelektív szigetek üzemelése mellet a „házhoz menő” 
szelektív hulladékgyűjtési rendszer fokozatos bevezetése, a gyűjtési terü-
let bővítése pedig folyamatban van. A Kft., a telephelyén az elektronikai 
hulladék ingyenes átvételét továbbra is biztosítja.

Döntött a Képviselő-testület a kulturális-, sport-, és a civil pályá-
zatok támogatásáról. Mindhárom kiírás tekintetében elmondható, 
hogy közel kétszeres támogatási igény érkezett a pályázatokat be-
nyújtók részéről. A kulturális pályázatok körében rendezvényekre 
15 pályázatot, működési célra 4 alapítványt támogatott a testület 
összesen 2 millió Ft összegben. 

A sport pályázatok tekintetében az idei évben is elsőbbséget élve-
zett a fiatalok, valamint gyermeksportolók rendezvényeinek támoga-
tása. Sajnos minden igényt ebben az évben sem lehetett kielégíteni, 
de a helyi egyesületek rendezvényeinek, valamint a városban tartan-
dó egyéb más sportesemények támogatása továbbra is elsőbbséget él-
vezett, mindezekre az önkormányzat 1650 ezer Ft-ot különített el.

A Civil Alap terhére felosztható támogatás 1275 ezer Ft volt, 
mellyel 18 pályázó szervezetet támogatott a Képviselő-testület.

Az állam lehetőséget biztosít a köznevelési intézményekben neve-
lő-oktató munkát közvetlenül segítő további alkalmazottak – részbe-
ni – finanszírozására. Döntés született a napköziotthonos óvodákban 
2 fő pedagógiai asszisztensi álláshely létesítéséről a 2013/2014-es ne-
velési évre. Az álláshelyek 2013. szeptember 1-től tölthetők be. 

A balatonalmádi Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédi-
ai Intézet egyik tanulója súlyos betegséggel küzd. Osztálytársai jó-
tékonysági estet és adománygyűjtést szerveztek a javára. Az adomá-
nyokat az Előtted az Élet Daganatos Gyermekekért Közhasznú Ala-
pítvány gyűjti, melyen keresztül a Képviselő-testület 1 millió Ft tá-
mogatást kíván nyújtani a gyógykezelések költségeire.

További támogatás odaítéléséről döntött az önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére a Ba-
laton Best Nonprofit Kft. által a KDOP-2.2.1 pályázat keretében 
megvalósított és fenntartott térségi turisztikai projekt 2014. és 
2015. évi kiadásai fedezésére összesen 2 millió Ft összegben. 

2013. július 1-től bevezetik mindhárom strandon (és a Wesselé-
nyi strandon a Keleti kapunál is) az OTP, MKB és K&H Széche-
nyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) fizetőeszközként való elfogadását.

A Balatonalmádi, Hajnal u. 10. szám alatti ingatlan méreténél fogva 
önállóan nem építhető be, célszerűen a két szomszédos ingatlan telek-
kiegészítésére alkalmas, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete zártkörű pályázatot ír ki az ingatlan értékesítésére.

Hozzájárult a Képviselő-testület a Balatonalmádi Kommunális Szol-
gáltató Kft. bérleti szerződés módosításához, arra való tekintettel, hogy 
az Irodaépület emeletén lévő - általuk irattár céljára használt - 14,7 m2 

területű irodahelyiség feleslegessé vált számukra, s azt az épületet keze-
lő Balatonalmádi Városgondnokságnak 2013. március 29-én átadták.

Az OTP Bank Nyrt. már évtizedek óta bérlője az önkormány-
zati ingatlannak, melynek idei évi bérleti díjának inflációval törté-
nő emelésének elengedését kérte a Képviselő-testülettől. A kérelem 
azonban elutasításra került.

Pályázat benyújtásáról született döntés a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz a Szoborparkkal kapcsolatosan. A pályázat során előnyben 
részesülnek azok az alkotások, amelyek egyebek mellett a helyszín, 
település jelentőségét erősítik, vagy a környezet egyhangúságán vál-
toztatnak, azt vizuálisan dinamizálják. 
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2013. május 16-án a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, 
melynek keretében döntött a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégium épületének, illetve a főzőkonyhájának 2013. május 1. napjá-
tól történő működtetéséről, ezzel egyidejűleg 10 fő átvételéről.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megye-
központi Tankerülete a pedagógiai szakszolgálat köznevelési intéz-
mény átszervezést hajt végre, melyhez megkérte az önkormányzat 
véleményét is. Az átalakítással megyénként létrehoznak egy egy-
séges, a szakmai irányítást és szakértői feladatokat is végző állami 
fenntartású intézményt, melynek tankerületi illetékességű tagintéz-
ményei a pedagógiai szakszolgálati feladatokat fogják ellátni.

A Képviselő-testület azt javasolta, hogy a gyógytestnevelés ellá-
tást a rászoruló tanulók továbbra is saját intézményükben kapják 
meg, illetve 2014. költségvetési évtől a járási illetékességű pedagógi-
ai szakszolgálat működtetése ne a helyi önkormányzat feladata, ha-
nem állami feladat legyen. 

A Képviselő-testület támogatta a kezdeményezést, hogy a felsőörsi 
Malomvölgy Általános Iskola a Vörösberényi Általános Iskola tag-
intézményeként működne a következő tanévtől. A tagintézményt 
továbbra is az állam működtetné, de az átszervezést követően járá-
si illetékesség miatt a Balatonalmádi Tankerülethez tartozna. Az át-
szervezés azt jelentené, hogy a Vörösberényi Általános Iskola lenne 
a kötelező felvételt biztosító iskola a felsőörsi felső tagozatos tanu-
lók számára. 

A Wesselényi-strand főépület emeleti rész teraszának - a kapcso-
lódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – turisz-
tikai célú bérbeadására kiírt nyílt egyfordulós pályázatot benyújtott 
pályázati ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánította a Kép-
viselő-testület.

A közelmúlt időszak intenzív csapadékos időjárása miatt partfal-
omlások következtek be a 71. számú országos főút mentén, így egy 
esetleges partfalomlás veszélyeztetheti a 71. sz. főút forgalmát is. A 
Belügyminisztérium Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bi-
zottsága szakvéleményében a vészhelyzet megszüntetésére hivatko-
zással az önkormányzat vis maior kérelmét támogatta.

A károk helyreállításának tervezett összköltsége közel 20 millió 
Ft, melynek fedezetére a Képviselő-testület 18 millió Ft-os támoga-
tási igény benyújtásáról döntött a Belügyminisztériumhoz.

A Képviselő-testület döntött nyári szociális gyermekétkeztetés biz-
tosításáról, melynek keretében 24 fő rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermek részére kíván támogatási igényt benyújta-
ni. Ezzel egyidejűleg vállalta, hogy a nyári szünet ideje alatt 44 munka-
napon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő, Balatonalmádi területén lakóhellyel rendelkező, kiskorú gyermekek 
számára folyamatosan napi egyszeri meleg étkezést biztosít.

A 2013. május 30-i ülés keretében a Képviselő-testület elfogadta 
a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-
profit Kft. és a Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft. 2012. 
évi beszámolóját. Az Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. 2 millió forintot meghaladó pozitív eredménnyel, míg utóbbi 
12 millió Ft-os veszteséggel zárta az évet. A Kommunális Szolgál-
tató Kft. döntően az üzemanyag árak tervezettnél magasabb szintű 
emelkedésével, a nyári időszakban jelentkező túlmunka bérköltsé-
geivel, illetve az elmaradt lakossági tartozások behajtásának hiányá-
val indokolta a veszteséget.

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Kft. települési szilárd 
hulladék kezelésére vonatkozó 2012. évi beszámolóját is tárgyalta a 
Képviselő-testület, melyből kiderült, hogy a szelektíven gyűjthető hul-

A Képviselő-testület júniusi üléséről Pályázat
Balatonalmádi Város Közös Önkormányzat Képviselő-testüle-

te pályázatot hirdet a védetté nyilvánított helyi építészeti érté-
kek megóvásának elősegítésére 2013. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére

Pályázhatnak:  A pályázaton Balatonalmádi területén található, 
az épített környezet helyi védelméről szóló 6/2011. ( II. 25.) önkor-
mányzati rendelete alapján helyi védettséget élvező ingatlanok tu-
lajdonosai vehetnek részt.

A pályázatot a jegyzőhöz kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázatokat kizárólag a pá-

lyázati űrlap (adatlap és költségvetési lap) kitöltésével, illetve az ab-
ban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: Amennyiben a munka 
építési engedély köteles, az építési engedélyezési tervdokumentáci-
ót és a  jogerős építési engedélyt. Amennyiben a munka nem enge-
délyköteles: A tervezett beruházás, felújítás részletes leírását. Helyszín-
rajzot, az ingatlan tulajdoni lapját, a megvalósítást szolgáló tételes költ-
ségvetést, a megpályázott munka elkészülésének határidejét, a megpá-
lyázott összeg megjelölését, a felhasználásának tervezett módját és ha-
táridejét, előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnye-
rése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a 
munkák megkezdése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége rész-
letes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott.

A támogatás odaítélését követően a pályázat nyertesével támo-
gatási szerződést kell kötni, mely tartalmazza a megítélt összeg fo-
lyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határ-
idejét, az ellenőrzés szabályait.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat 1 példányban, 
nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: „Építészeti érték 
Pályázat 2013”.

Pályázati űrlap beszerezhető a Főépítésznél valamint a www.
balatonalmadi.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2013. május 
1-től 2013. október 01-ig a keret összegéig.
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felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett pálya-
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ként 300 000 Ft.

Elszámolás a támogatásról: A támogatásokról, azok felhasználá-
sát követően, de legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig a támo-
gatottaknak – szerződésben vállalt számadási kötelezettségük alap-
ján - a pályázati cél megvalósulásáról rövid szakmai beszámolót és 
számlákkal alátámasztott pénzügyi elszámolást kell készíteniük és 
benyújtaniuk. 

A támogatásból finanszírozott kiadásokról, számlákról összesítőt 
(számla száma, kibocsátója, áru-, szolgáltatás megnevezése, össze-
ge, kifizetés időpontja, kiadási pénztár-,ill. banki bizonylat száma) 
kell készíteni, s az eredeti számlákat és kifizetések bizonylatait be 
kell mutatni, rá kell vezetni: „A számla összegének fedezetét …%-
ban / vagy… Ft-ban Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött 
támogatási szerződés biztosította” majd  ezekről hitelesített másola-
tot kell benyújtani. 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését köve-
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vezett, mindezekre az önkormányzat 1650 ezer Ft-ot különített el.

A Civil Alap terhére felosztható támogatás 1275 ezer Ft volt, 
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velési évre. Az álláshelyek 2013. szeptember 1-től tölthetők be. 
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ai Intézet egyik tanulója súlyos betegséggel küzd. Osztálytársai jó-
tékonysági estet és adománygyűjtést szerveztek a javára. Az adomá-
nyokat az Előtted az Élet Daganatos Gyermekekért Közhasznú Ala-
pítvány gyűjti, melyen keresztül a Képviselő-testület 1 millió Ft tá-
mogatást kíván nyújtani a gyógykezelések költségeire.

További támogatás odaítéléséről döntött az önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület részére a Ba-
laton Best Nonprofit Kft. által a KDOP-2.2.1 pályázat keretében 
megvalósított és fenntartott térségi turisztikai projekt 2014. és 
2015. évi kiadásai fedezésére összesen 2 millió Ft összegben. 

2013. július 1-től bevezetik mindhárom strandon (és a Wesselé-
nyi strandon a Keleti kapunál is) az OTP, MKB és K&H Széche-
nyi Pihenőkártya (SZÉP kártya) fizetőeszközként való elfogadását.

A Balatonalmádi, Hajnal u. 10. szám alatti ingatlan méreténél fogva 
önállóan nem építhető be, célszerűen a két szomszédos ingatlan telek-
kiegészítésére alkalmas, ezért Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete zártkörű pályázatot ír ki az ingatlan értékesítésére.

Hozzájárult a Képviselő-testület a Balatonalmádi Kommunális Szol-
gáltató Kft. bérleti szerződés módosításához, arra való tekintettel, hogy 
az Irodaépület emeletén lévő - általuk irattár céljára használt - 14,7 m2 

területű irodahelyiség feleslegessé vált számukra, s azt az épületet keze-
lő Balatonalmádi Városgondnokságnak 2013. március 29-én átadták.

Az OTP Bank Nyrt. már évtizedek óta bérlője az önkormány-
zati ingatlannak, melynek idei évi bérleti díjának inflációval törté-
nő emelésének elengedését kérte a Képviselő-testülettől. A kérelem 
azonban elutasításra került.

Pályázat benyújtásáról született döntés a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz a Szoborparkkal kapcsolatosan. A pályázat során előnyben 
részesülnek azok az alkotások, amelyek egyebek mellett a helyszín, 
település jelentőségét erősítik, vagy a környezet egyhangúságán vál-
toztatnak, azt vizuálisan dinamizálják. 
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Köszönjük
Nehéz és váratlan feladat elé állított a kiszámíthatatlan sors.  

Nyugdíjba vonuló igazgatóinknak most kell köszönetet monda-
nom, miközben még dolgoznak, ám úgy gondoltuk, a köszönet sza-
vának ebben a közösségben kell elhangoznia.

Mint tudják, az állami fenntartó KLIK nem járult hozzá, hogy két 
kiváló igazgatónk, Fábián László és Németh Béla ledolgozza vezetői 
mandátumából azt a nagyjából 1 évet,  ami a jövő nyáron járt volna le. 

Elnézést kérek mindenkitől elfogultságomért. Nem tudok elfogu-
latlan lenni, hiszen a 90-es évek elejétől szakmai munkásságuknak 
részben részese, de az önkormányzati fenntartó oldaláról minden-
képpen szemtanúja voltam. 

A rendszerváltás után két eltérő habitusú (egyáltalán nem őszülő)  
fiatalembert ismertem meg, mint igazgatókat.  

Laci szenvedélyes és lobbanékony volt, Béla kompromisszum-
kész, de legtöbbször elérte, amit akart. Egyben egyformák voltak: 
mindent megtettek iskolájukért, amit az adott helyzetben meg le-
hetett tenni, s amit a legjobbnak gondoltak. 

Az utolsó utáni percben is küzdöttek egy-egy osztályindításáért, 
egy-egy tanári álláshelyért. Az iskolák rivalizáltak, de ők bármikor 
készek voltak összefogni egy elgondolásom ellen, ha az kedvezőtlen-
nek tűnt az iskolájuk számára.  

Ez kívülről talán nem látszott, de lobbiztak, ha kellett, új és új 
megoldásokkal álltak elő, hogy iskolájuknak, diákjaiknak és peda-
gógusaiknak elérjék a lehető legjobbat.

Mindketten több átszervezést értek meg és vittek végbe iskolá-
jukban, mondhatni, az oktatás-szervezés majd folyamatos változá-
sát kellett átültetniük a hétköznapokban úgy, hogy az épp aktuális 
szülők, diákok a lehető legkevesebbet érezzenek meg a változások-
ból. Mert a lényeg, a nevelés és az oktatás, a tanítási óra mindennél 
előbbre való volt számukra. 

Átélték az almádi körzeti iskolák világát, aztán a körzetek szét-
bontását. Az iskolák önkormányzati fenntartásba kerülését, az 
1993-a közoktatási törvény bevezetését, a Nemzeti Alaptantervek 
egész sorát. A Bokros csomag megszorításait, amikor tanári állás-
helyeket és pedagógusokat vesztettünk. Bélának meg kellett érnie 
a Váci iskola bezárását, hogy aztán a vörösberényi iskolában őrköd-
jön a két iskola integrálásán. Most pedig a teljes közoktatási rend-
szer átszervezését. 

Az iskolák állami fenntartásba vétele megtörtént, a rendszer ala-
kul.  De eddig még nem éreztem ilyen elemi erővel, mint épp ennek 
a két igazgatónak a távozásával, hogy egy korszak – egy eredményes, 
szép korszak – az almádi iskolák életében lezárult. 

Kérem, engedjék meg, hogy az önkormányzat nevében, a vá-
ros nevében, a diákok, szüleik és azok szülei nevében néhány 
méltató szóval köszönjem meg a két igazgató több évtizedes ne-
velő-oktató munkáját, közösségteremtő tevékenységét, azt az 
odaadó gondoskodást, amit a helyi közoktatás működése és fej-
lesztése érdekében tettek. 

Fábián László 

1951. augusztus 8-án született Balatonszemesen. A helyi általá-
nos iskola elvégzése után Siófokon, a Perczel Mór Gimnáziumban 
érettségizett.  A Pécsi Tanárképző Főiskolán végzett 1977-ben, ahol 
földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett, majd 
ezt egészítette ki 1999-ben Közoktatás Vezetői végzettséggel. A fő-
iskolai évek alatt érlelődött grafikai tehetsége, részt vett főiskolai és 
országos pályázatokon, díjakat nyert, kiállításokon szerepelt. 

A főiskolát követően az akkor összevont Balatonalmádi Általános 
Iskolák 2. sz. körzeti iskolájába (a későbbi  Váci Mihály iskola)  ke-
rült tanári beosztásba.

Korán kitűnt – tanári munkájára is jellemző – szakmai felkészült-
ségével, gyermekközpontú pedagógiai gondolkodásmódjával, az átla-
got meghaladó szakmai és általános tájékozottságával. Mindössze há-
romévi gyakorlat után az 1. sz. körzeti iskola vezetésével bízták meg.  

1984-ben, az iskolák összevonásának megszűntével – 1. sz. Álta-
lános Iskola néven - az irányítása alá tartozó iskolaegység önállósá-
got kapott. A rendszerváltást követően kiírt igazgatói pályázatokon 
rendre elnyerte az egymást váltó önkormányzati képviselő-testüle-
tek bizalmát, mert bizonyította vezetői rátermettségét, s az általa ve-
zetett intézmény – immár Györgyi Dénes Iskola - a szülők szerint  
és az eredmények alapján is sikeres volt. 

Önálló intézményvezetőként végzett munkájában kiemelkedő 
pozitívum a jó nevelőtestületi és intézményi légkör megteremtése 
volt. Kollégáitól tudom, hogy leginkább sokoldalú személyiségével 
vívta ki a tantestület tiszteletét és rokonszenvét. Azzal, hogy több-
féle szerepben tudott egyszerre minőséget teremteni és jelet hagy-
ni maga után. 

Vezetőként számára az együtt gondolkodás és az együttműködés 
volt a siker kulcsa. Biztosította kollégái számára azt a szabad légkört, 
amelyben mindenki kibontakoztathatta egyéniségét és kreativitását. 
A döntési folyamatokban lényeglátásával, határozottságával és nem 
utolsó sorban józan eszével mindig megtalálta a megoldást. Az ered-
mények sem maradtak el. Az elmúlt évtizedekben az iskola nevelő-
testületével együtt jelentős szakmai sikereket értek el,  ilyen az is-
kolai  kompetencia mérések kiemelkedő eredményei, a Zrínyi Ilo-
na matematikai versenyben elért rangos helyezések, valamint a test-
nevelés és az idegen nyelvoktatás fejlesztése területén elért sikerek. 

Rajztanárként példát mutatott haladó gondolkodásával, mód-
szertani nyitottságával, az újdonságokra való fogékonyságával. Mint 
grafikusművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagja, becsempészte a tanításba mindazt, amit aktív művész-
ként a színekről, formákról, kompozícióról, s nem utolsó sorban az 
ízlésről tudott. Kilépett az iskola falai közül, kiállítások, tárlatok vi-
lágába vezette a tanulókat, műértő befogadókká nevelte sokukat. 

Szervezőként is bizonyított, hiszen az elsők között csatlakozott 
egy nemzetközi ifjúsági szervezethez, amelynek keretében egy kis-
város kis iskolájának tanulói is eljuthattak számos európai országba, 

megismerhették az ottani kultúrát és diákéletet, gyakorolhatták az 
angol és német nyelvet. Lelkes motorja volt a tátrai táborozásoknak 
és túráknak is. Ezek az alkalmak nemcsak a szabadidő hasznos eltöl-
tését jelentették, hanem a szó eredeti és átvitt értelmében is útmu-
tatást, példát és tapasztalatot egy  tartalmas életre. 

A gyerekek – a közel 40 év alatt több száz, inkább több ezer gyermek, 
még a nehezen nevelhetők is – megérezték és viszonozták ezt a törődő 
szeretetet. Ő a gyerekek számára nemcsak igazgató bácsi volt, hanem 
mindenki Laci bácsija, akinek az irodájába szorongás nélkül léphettek 
be a diákok, és biztosak lehettek abban, hogy igazságos döntés születik 
ügyükben. Közvetlenségével, jóindulatával átsegítette őket a nehéz pil-
lanatokon.  A szülők tisztelték, törekvéseiben támogatták, bátran for-
dulhattak hozzá, s ő is segítségre lelt szülők sokaságánál. 

Az iskola, amit gondjaira bíztak, nemcsak egy intézmény volt szá-
mára, gondos gazdaként törekedett annak szépítésére, korszerűsítésé-
re. Az utóbbi 10 évben sokat küzdött a Györgyi Dénes iskola torna-
termének felépüléséért. S mikor lehetőség nyílt rá, fiatalos lendület-
tel ösztönözte a beruházást, szervezte az építkezés alatti ki-beköltö-
zést. Nagy öröm és elégtétel lehet, hogy 60 év után igazgatósága alatt 
valósult meg a már Györgyi Dénes által is megálmodott tornaterem. 

Akik ismerik, tudják: pedagógusi, szervezői és vezetői szerepeken 
túl  - talán legnagyobb erényként - emberként is hiteles tudott ma-
radni. Tisztelte a kulturális, szellemi örökséget, legyen az az átadan-
dó tananyag, Györgyi Dénes hagyatéka, vagy az elődök, a nyug-
díjas kollégák tapasztalata. Pedagógusi és emberi tartásával példát 
mutatott fiatalabb kollégái számára. Kedves Igazgató bácsi! Kedves 
Laci!  Köszönjük. Nehéz többet mondani. Köszönjük oktató-neve-
lő munkádat, az igazgatóként végzett, életművé érett tevékenysége-
det. Bölcsességed, érzékenységed és remek humorod! 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidet töltsd ugyanolyan szenve-
déllyel és célokkal telten, mint amilyen a nem nyugdíjas időszak 
volt! Tudjuk, hogy így lesz! 

Németh Béla  

1951. február 17-én született Székesfehérváron. Általános isko-
lába Örvényesen, majd a Zala megyei Esztergályon járt, ahol édes-
apja tanítóként dolgozott. A gimnáziumot Zalaegerszegen végezte, 
ezt követően a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán 
1973-ban szerzett diplomát. A pedagógus pálya iránti elhivatott-
ságát a szülői házból, tanító édesapja örökségeként hozta magával. 

Pályakezdőként -  éppen 40 éve - 1973. augusztusában került 
a összevont Balatonalmádi Általános Iskolák 2. sz. körzeti iskolá-
jába, a későbbi Váci Mihály Általános Iskolába. Jó szakmai felké-
szültsége és szorgalma biztosítékot jelentett, hogy a nehezen ke-
zelhető nevelőotthonos tanulók között is megállja a helyét. Utolsó 
éves főiskolásként is ebben az iskolában végezte szakmai gyakorla-
tát. Szerzőkészsége, precizitása, pontos munkavégzése hamar meg-
mutatkozott. Szívesen hallgatta és alkalmazta idősebb kollégái (Bé-
kési Ferencné, Bécsi Ilona, Vörös Zoltánné) tapasztalatait, tanácsait. 

A biológia-földrajz szakos fiatalember tanórai jelszavai a  rend, pon-
tosság, munka voltak. Tanítási óráit a szervezettség, a lényeg és az ösz-
szefüggések megláttatása jellemezte. Sok száz gyermekben keltette fel 
a kíváncsiságot a föld, a földrajz, hazánk és a világ természeti szépsé-
gei iránt. Igényes oktató-nevelő munkája során minden tanulóban 
meglátta az értéket, s ennek irányában próbálta meg kiteljesíteni őket.

Oktató-nevelő munkája mellett számos társadalmi megbízást ka-
pott. Lelkes szervezője lett a gyermekek nyári táboroztatásának, nagy-
szerű lehetőségeket kutatott fel idehaza és a határon túl, maradandó 
élményeket szerezve ezzel éveken át az almádi diákságnak. Fiatalos 
lendülete, a tanulókkal való szeretetteljes bánásmódja, következetes-

sége a tanulóifjúság körében közkedveltté tette. A  még nehezen ke-
zelhető nevelőotthonos tanulókkal is megtalálta a hangot, melynek 
alapja személyiségében rejlett: tisztesség, emberség és empátia.

Lelkesedéssel kovácsolta jó közösséggé a fiatal pedagógusokat a 
70-es évek vége felé a számtalan,  jól sikerült országjáró túra, kirán-
dulás alkalmával.

1978-ban a Veszprémi Járási Hivatal Művelődési Osztályán ta-
nulmányi felügyelői beosztásban dolgozott. 1979. augusztusában 
pedig, visszatérve Balatonalmádiba újabb kihívás elé nézhetett. A 
körzetesítések idején az összevont iskolák főigazgató-helyettesi meg-
bízását kapta Holló Miklós főigazgató vezetésével. Ebben a beosztá-
sában fiatal kora ellenére maradéktalanul helytállt.

1984-ben öt hónapig az összevont iskolák megbízott igazgatója 
volt, majd 1985-től kapta meg első igazgatói megbízását a Váci Mi-
hály Általános Iskolában, melyet azt követően további 3 alkalom-
mal nyert el ismét. 

Németh Béla hozzáértő felelős szakértelemmel vezette az intéz-
ményt, gondos gazda szemével vigyázta, óvta az épület állagát, kör-
nyezetét akkor is, amikor egyre kevesebb pénzből kellett jó isko-
lát működtetni. Nagy gondot fordított az oktatás tárgyi feltételei-
nek biztosítására, az iskola szépítésére, felszereléseinek újítására, bő-
vítésére. Pályázatok, civil szervezetek, magánszemélyek támogatá-
sát nyerte meg a jó ügy érdekében, a szülők támogatására minden-
kor számíthatott. 

Lényeglátásával, előremutató, célt látó szervezőkészségével szá-
mos reformot valósított meg, melyekkel hosszú időre meghatározta 
a Váci Mihály Általános Iskola arculatát.

Hamar felismerte a nyelvoktatás fejlesztésének jelentőségét. A 
nyolcvanas évek második felében bevezetetett angolnyelv-oktatás, 
majd az alapozó és emelt szintű angolnyelv oktatás meghonosítá-
sa jó lehetőséget, sok tanuló esetében életpályáját megalapozó tettet 
jelentett. Az 1992-től bevezetett  mindennapos testnevelés, és en-
nek keretén belül a teniszoktatás vonzóvá tette az iskolát a város tá-
volabbi területén élő tanulók számára is.

Oktató-nevelő munkáját mindvégig a céltudatosság, gyermek-
központúság, gyermekszeretet, nagyfokú pedagógiai humánum ha-
totta át. Kollégáival együttműködő, jó viszonyt ápolt. 

Kollegialitás, családiasság jellemezte a Váci Mihály Iskola tantes-
tületét, és az iskola a gyermekek számára is családias, biztonságot 
nyújtó intézmény volt. Németh Béla igazgató úr olyan iskolát te-

Fábián László és Keszey János polgármester Németh Béla  

Fotó: Szögedi M. Fotó: Szögedi M.
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Köszönjük
Nehéz és váratlan feladat elé állított a kiszámíthatatlan sors.  

Nyugdíjba vonuló igazgatóinknak most kell köszönetet monda-
nom, miközben még dolgoznak, ám úgy gondoltuk, a köszönet sza-
vának ebben a közösségben kell elhangoznia.

Mint tudják, az állami fenntartó KLIK nem járult hozzá, hogy két 
kiváló igazgatónk, Fábián László és Németh Béla ledolgozza vezetői 
mandátumából azt a nagyjából 1 évet,  ami a jövő nyáron járt volna le. 

Elnézést kérek mindenkitől elfogultságomért. Nem tudok elfogu-
latlan lenni, hiszen a 90-es évek elejétől szakmai munkásságuknak 
részben részese, de az önkormányzati fenntartó oldaláról minden-
képpen szemtanúja voltam. 

A rendszerváltás után két eltérő habitusú (egyáltalán nem őszülő)  
fiatalembert ismertem meg, mint igazgatókat.  

Laci szenvedélyes és lobbanékony volt, Béla kompromisszum-
kész, de legtöbbször elérte, amit akart. Egyben egyformák voltak: 
mindent megtettek iskolájukért, amit az adott helyzetben meg le-
hetett tenni, s amit a legjobbnak gondoltak. 

Az utolsó utáni percben is küzdöttek egy-egy osztályindításáért, 
egy-egy tanári álláshelyért. Az iskolák rivalizáltak, de ők bármikor 
készek voltak összefogni egy elgondolásom ellen, ha az kedvezőtlen-
nek tűnt az iskolájuk számára.  

Ez kívülről talán nem látszott, de lobbiztak, ha kellett, új és új 
megoldásokkal álltak elő, hogy iskolájuknak, diákjaiknak és peda-
gógusaiknak elérjék a lehető legjobbat.

Mindketten több átszervezést értek meg és vittek végbe iskolá-
jukban, mondhatni, az oktatás-szervezés majd folyamatos változá-
sát kellett átültetniük a hétköznapokban úgy, hogy az épp aktuális 
szülők, diákok a lehető legkevesebbet érezzenek meg a változások-
ból. Mert a lényeg, a nevelés és az oktatás, a tanítási óra mindennél 
előbbre való volt számukra. 

Átélték az almádi körzeti iskolák világát, aztán a körzetek szét-
bontását. Az iskolák önkormányzati fenntartásba kerülését, az 
1993-a közoktatási törvény bevezetését, a Nemzeti Alaptantervek 
egész sorát. A Bokros csomag megszorításait, amikor tanári állás-
helyeket és pedagógusokat vesztettünk. Bélának meg kellett érnie 
a Váci iskola bezárását, hogy aztán a vörösberényi iskolában őrköd-
jön a két iskola integrálásán. Most pedig a teljes közoktatási rend-
szer átszervezését. 

Az iskolák állami fenntartásba vétele megtörtént, a rendszer ala-
kul.  De eddig még nem éreztem ilyen elemi erővel, mint épp ennek 
a két igazgatónak a távozásával, hogy egy korszak – egy eredményes, 
szép korszak – az almádi iskolák életében lezárult. 

Kérem, engedjék meg, hogy az önkormányzat nevében, a vá-
ros nevében, a diákok, szüleik és azok szülei nevében néhány 
méltató szóval köszönjem meg a két igazgató több évtizedes ne-
velő-oktató munkáját, közösségteremtő tevékenységét, azt az 
odaadó gondoskodást, amit a helyi közoktatás működése és fej-
lesztése érdekében tettek. 

Fábián László 

1951. augusztus 8-án született Balatonszemesen. A helyi általá-
nos iskola elvégzése után Siófokon, a Perczel Mór Gimnáziumban 
érettségizett.  A Pécsi Tanárképző Főiskolán végzett 1977-ben, ahol 
földrajz-rajz szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett, majd 
ezt egészítette ki 1999-ben Közoktatás Vezetői végzettséggel. A fő-
iskolai évek alatt érlelődött grafikai tehetsége, részt vett főiskolai és 
országos pályázatokon, díjakat nyert, kiállításokon szerepelt. 

A főiskolát követően az akkor összevont Balatonalmádi Általános 
Iskolák 2. sz. körzeti iskolájába (a későbbi  Váci Mihály iskola)  ke-
rült tanári beosztásba.

Korán kitűnt – tanári munkájára is jellemző – szakmai felkészült-
ségével, gyermekközpontú pedagógiai gondolkodásmódjával, az átla-
got meghaladó szakmai és általános tájékozottságával. Mindössze há-
romévi gyakorlat után az 1. sz. körzeti iskola vezetésével bízták meg.  

1984-ben, az iskolák összevonásának megszűntével – 1. sz. Álta-
lános Iskola néven - az irányítása alá tartozó iskolaegység önállósá-
got kapott. A rendszerváltást követően kiírt igazgatói pályázatokon 
rendre elnyerte az egymást váltó önkormányzati képviselő-testüle-
tek bizalmát, mert bizonyította vezetői rátermettségét, s az általa ve-
zetett intézmény – immár Györgyi Dénes Iskola - a szülők szerint  
és az eredmények alapján is sikeres volt. 

Önálló intézményvezetőként végzett munkájában kiemelkedő 
pozitívum a jó nevelőtestületi és intézményi légkör megteremtése 
volt. Kollégáitól tudom, hogy leginkább sokoldalú személyiségével 
vívta ki a tantestület tiszteletét és rokonszenvét. Azzal, hogy több-
féle szerepben tudott egyszerre minőséget teremteni és jelet hagy-
ni maga után. 

Vezetőként számára az együtt gondolkodás és az együttműködés 
volt a siker kulcsa. Biztosította kollégái számára azt a szabad légkört, 
amelyben mindenki kibontakoztathatta egyéniségét és kreativitását. 
A döntési folyamatokban lényeglátásával, határozottságával és nem 
utolsó sorban józan eszével mindig megtalálta a megoldást. Az ered-
mények sem maradtak el. Az elmúlt évtizedekben az iskola nevelő-
testületével együtt jelentős szakmai sikereket értek el,  ilyen az is-
kolai  kompetencia mérések kiemelkedő eredményei, a Zrínyi Ilo-
na matematikai versenyben elért rangos helyezések, valamint a test-
nevelés és az idegen nyelvoktatás fejlesztése területén elért sikerek. 

Rajztanárként példát mutatott haladó gondolkodásával, mód-
szertani nyitottságával, az újdonságokra való fogékonyságával. Mint 
grafikusművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagja, becsempészte a tanításba mindazt, amit aktív művész-
ként a színekről, formákról, kompozícióról, s nem utolsó sorban az 
ízlésről tudott. Kilépett az iskola falai közül, kiállítások, tárlatok vi-
lágába vezette a tanulókat, műértő befogadókká nevelte sokukat. 

Szervezőként is bizonyított, hiszen az elsők között csatlakozott 
egy nemzetközi ifjúsági szervezethez, amelynek keretében egy kis-
város kis iskolájának tanulói is eljuthattak számos európai országba, 

megismerhették az ottani kultúrát és diákéletet, gyakorolhatták az 
angol és német nyelvet. Lelkes motorja volt a tátrai táborozásoknak 
és túráknak is. Ezek az alkalmak nemcsak a szabadidő hasznos eltöl-
tését jelentették, hanem a szó eredeti és átvitt értelmében is útmu-
tatást, példát és tapasztalatot egy  tartalmas életre. 

A gyerekek – a közel 40 év alatt több száz, inkább több ezer gyermek, 
még a nehezen nevelhetők is – megérezték és viszonozták ezt a törődő 
szeretetet. Ő a gyerekek számára nemcsak igazgató bácsi volt, hanem 
mindenki Laci bácsija, akinek az irodájába szorongás nélkül léphettek 
be a diákok, és biztosak lehettek abban, hogy igazságos döntés születik 
ügyükben. Közvetlenségével, jóindulatával átsegítette őket a nehéz pil-
lanatokon.  A szülők tisztelték, törekvéseiben támogatták, bátran for-
dulhattak hozzá, s ő is segítségre lelt szülők sokaságánál. 

Az iskola, amit gondjaira bíztak, nemcsak egy intézmény volt szá-
mára, gondos gazdaként törekedett annak szépítésére, korszerűsítésé-
re. Az utóbbi 10 évben sokat küzdött a Györgyi Dénes iskola torna-
termének felépüléséért. S mikor lehetőség nyílt rá, fiatalos lendület-
tel ösztönözte a beruházást, szervezte az építkezés alatti ki-beköltö-
zést. Nagy öröm és elégtétel lehet, hogy 60 év után igazgatósága alatt 
valósult meg a már Györgyi Dénes által is megálmodott tornaterem. 

Akik ismerik, tudják: pedagógusi, szervezői és vezetői szerepeken 
túl  - talán legnagyobb erényként - emberként is hiteles tudott ma-
radni. Tisztelte a kulturális, szellemi örökséget, legyen az az átadan-
dó tananyag, Györgyi Dénes hagyatéka, vagy az elődök, a nyug-
díjas kollégák tapasztalata. Pedagógusi és emberi tartásával példát 
mutatott fiatalabb kollégái számára. Kedves Igazgató bácsi! Kedves 
Laci!  Köszönjük. Nehéz többet mondani. Köszönjük oktató-neve-
lő munkádat, az igazgatóként végzett, életművé érett tevékenysége-
det. Bölcsességed, érzékenységed és remek humorod! 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidet töltsd ugyanolyan szenve-
déllyel és célokkal telten, mint amilyen a nem nyugdíjas időszak 
volt! Tudjuk, hogy így lesz! 

Németh Béla  

1951. február 17-én született Székesfehérváron. Általános isko-
lába Örvényesen, majd a Zala megyei Esztergályon járt, ahol édes-
apja tanítóként dolgozott. A gimnáziumot Zalaegerszegen végezte, 
ezt követően a Pécsi Tanárképző Főiskola biológia-földrajz szakán 
1973-ban szerzett diplomát. A pedagógus pálya iránti elhivatott-
ságát a szülői házból, tanító édesapja örökségeként hozta magával. 

Pályakezdőként -  éppen 40 éve - 1973. augusztusában került 
a összevont Balatonalmádi Általános Iskolák 2. sz. körzeti iskolá-
jába, a későbbi Váci Mihály Általános Iskolába. Jó szakmai felké-
szültsége és szorgalma biztosítékot jelentett, hogy a nehezen ke-
zelhető nevelőotthonos tanulók között is megállja a helyét. Utolsó 
éves főiskolásként is ebben az iskolában végezte szakmai gyakorla-
tát. Szerzőkészsége, precizitása, pontos munkavégzése hamar meg-
mutatkozott. Szívesen hallgatta és alkalmazta idősebb kollégái (Bé-
kési Ferencné, Bécsi Ilona, Vörös Zoltánné) tapasztalatait, tanácsait. 

A biológia-földrajz szakos fiatalember tanórai jelszavai a  rend, pon-
tosság, munka voltak. Tanítási óráit a szervezettség, a lényeg és az ösz-
szefüggések megláttatása jellemezte. Sok száz gyermekben keltette fel 
a kíváncsiságot a föld, a földrajz, hazánk és a világ természeti szépsé-
gei iránt. Igényes oktató-nevelő munkája során minden tanulóban 
meglátta az értéket, s ennek irányában próbálta meg kiteljesíteni őket.

Oktató-nevelő munkája mellett számos társadalmi megbízást ka-
pott. Lelkes szervezője lett a gyermekek nyári táboroztatásának, nagy-
szerű lehetőségeket kutatott fel idehaza és a határon túl, maradandó 
élményeket szerezve ezzel éveken át az almádi diákságnak. Fiatalos 
lendülete, a tanulókkal való szeretetteljes bánásmódja, következetes-

sége a tanulóifjúság körében közkedveltté tette. A  még nehezen ke-
zelhető nevelőotthonos tanulókkal is megtalálta a hangot, melynek 
alapja személyiségében rejlett: tisztesség, emberség és empátia.

Lelkesedéssel kovácsolta jó közösséggé a fiatal pedagógusokat a 
70-es évek vége felé a számtalan,  jól sikerült országjáró túra, kirán-
dulás alkalmával.

1978-ban a Veszprémi Járási Hivatal Művelődési Osztályán ta-
nulmányi felügyelői beosztásban dolgozott. 1979. augusztusában 
pedig, visszatérve Balatonalmádiba újabb kihívás elé nézhetett. A 
körzetesítések idején az összevont iskolák főigazgató-helyettesi meg-
bízását kapta Holló Miklós főigazgató vezetésével. Ebben a beosztá-
sában fiatal kora ellenére maradéktalanul helytállt.

1984-ben öt hónapig az összevont iskolák megbízott igazgatója 
volt, majd 1985-től kapta meg első igazgatói megbízását a Váci Mi-
hály Általános Iskolában, melyet azt követően további 3 alkalom-
mal nyert el ismét. 

Németh Béla hozzáértő felelős szakértelemmel vezette az intéz-
ményt, gondos gazda szemével vigyázta, óvta az épület állagát, kör-
nyezetét akkor is, amikor egyre kevesebb pénzből kellett jó isko-
lát működtetni. Nagy gondot fordított az oktatás tárgyi feltételei-
nek biztosítására, az iskola szépítésére, felszereléseinek újítására, bő-
vítésére. Pályázatok, civil szervezetek, magánszemélyek támogatá-
sát nyerte meg a jó ügy érdekében, a szülők támogatására minden-
kor számíthatott. 

Lényeglátásával, előremutató, célt látó szervezőkészségével szá-
mos reformot valósított meg, melyekkel hosszú időre meghatározta 
a Váci Mihály Általános Iskola arculatát.

Hamar felismerte a nyelvoktatás fejlesztésének jelentőségét. A 
nyolcvanas évek második felében bevezetetett angolnyelv-oktatás, 
majd az alapozó és emelt szintű angolnyelv oktatás meghonosítá-
sa jó lehetőséget, sok tanuló esetében életpályáját megalapozó tettet 
jelentett. Az 1992-től bevezetett  mindennapos testnevelés, és en-
nek keretén belül a teniszoktatás vonzóvá tette az iskolát a város tá-
volabbi területén élő tanulók számára is.

Oktató-nevelő munkáját mindvégig a céltudatosság, gyermek-
központúság, gyermekszeretet, nagyfokú pedagógiai humánum ha-
totta át. Kollégáival együttműködő, jó viszonyt ápolt. 

Kollegialitás, családiasság jellemezte a Váci Mihály Iskola tantes-
tületét, és az iskola a gyermekek számára is családias, biztonságot 
nyújtó intézmény volt. Németh Béla igazgató úr olyan iskolát te-

Fábián László és Keszey János polgármester Németh Béla  

Fotó: Szögedi M. Fotó: Szögedi M.
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Lámpások (pedagógusnapra)
Az írott történelemből ismert idők óta a felhalmozódott tudást 

mindenkor a tanult emberek adták tovább az emberiségnek. Kez-
detben csak nagyon kevesen szerezhették meg az írás, olvasás tu-
dományát. Őket a mindenkori beavatottak – az úgynevezett pap-
ság – választották ki, a rátermett, titkokat megőrizni képesek közül. 

ALMÁDI ÚJSÁGPedagógus nap 2013. június Krónika
remtett, ahol pedagógus és diák egyaránt jó érezte magát 2004-ig.

A gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben úgy dön-
tött, hogy bezárja a Váci Mihály Általános Iskolát, és jogutódként a 
Vörösberényi Általános Iskolát jelölte ki. 

Az elmúlt évtizedek során tanúsított pedagógiai és vezetői elhiva-
tottsága, partnersége, konstruktív együttműködése nemcsak a pe-
dagógusok, szülők, de a fenntartó elégedettségét is kivívta, ezért sza-
vaztak számára 2004-ben a Váci Mihály és a Vörösberényi Általános 
Iskola integrációjakor 10 évre bizalmat. Feladata volt, hogy az isko-
la-összevonást a lehető legkisebb sérüléssel oldja meg. 

Azt hiszem, Béla szívének egy darabja ott maradt a Váci iskolá-
ban, de lelkiismeretesen állt neki az iskola-összevonás azonnali és 
előreláthatóan elhúzódó problémái megoldásának; a nevelőtestület, 
a tanulói illetve a szülői közösség egybe kovácsolásának feladata vár-
ta új iskolájában. A folyamatos pedagógus leépítéseket mindig igye-
kezett szakmailag és emberileg a legoptimálisabb módon, a lehető 
legkisebb konfliktussal, ha lehetett kompromisszumok árán megol-
dani. Nem volt könnyű feladat. És nem volt könnyű a szülőkkel is 
elfogadtatni az új helyzetet. De számtalan egyeztetéssel, optimális 
lehetőségek keresésével ezt is megoldotta. 

A vörösberényi iskola hagyományainak megtartása mellett előző 
iskolájából hozott tapasztalatait is hasznosította az iskolai életben. 
Mára elmondható, hogy egy egységes, gyermek-központú, a kom-
petencia-mérésekben igazolt, jól teljesítő intézmény jött létre. 

Vezetői munkájában az iskola színvonalának emelése, jó hírnevé-
nek öregbítése motiválta. Az állandóan változó környezetben igye-
kezett stabilan irányban tartani iskolája hajóját. Támogatta az is-
kolában folyó pedagógiai munka megújítását, a tanítók, tanárok 
önképzését, feltöltődését, az intézmény valamennyi dolgozójának 
- a magas színvonalú munkavégzéshez elengedhetetlen - optimális 
munkakörnyezet kialakítását.

Ajtaja mindig nyitva állt a pedagógusok, tanulók, szülők előtt. 
Lelkes szervezője, támogatója volt a tantestület karácsonyi és tavaszi 
kirándulási programjainak.

Jó gazdaként gondját viselte a vörösbérényi iskola épületének is, 
sokat lobbizott a karbantartások, fejlesztések érdekében. Keze nyo-
ma - a rendezettség – és a 2005 óta megvalósított fejlesztések éke-
sen bizonyítják ezt. 

Igényes munkáját, munkaszeretetét a kollégák és a szülők is elis-
merték. Felkérés alapján évekig vezette a kistérség igazgatói mun-
kaközösségét.  Korrekt, optimista személyisége, emberi tartása igazi 
vezetővé tették. Következetes szigora ellenére a benne lakozó gyer-
mekszeretetet és humánumot a gyerekek nemzedékei jól érzékelték 
és szeretettel viszonozták. Sok ezer felnőtt és azok gyermekei számá-
ra Ő A tanár bácsi, az Igazgató bácsi. 

Munkája mellett lakóhelyén, Alsóörsön, 1990-től négy önkor-
mányzati cikluson át önkormányzati képviselővé választottak, 
1998-2006 között az alpolgármesteri tisztséget is ellátta. 

Kedves Béla! Nagyon teljes, nagyon tartalmas életút a tiéd. Élet-
műved a Váci iskola, ami általad és veled lett az, ami. A vörösberényi 
iskolában pedig kollégáiddal megteremtettétek az egységes, jól fej-
lődő, prosperáló iskola körülményeit. 

Köszönjük negyven éves oktató-nevelő munkádat, vezetőként,  
igazgatóként végzett, áldozatos tevékenységedet. Köszönjük mind-
azt, amit magadból adtál az almádi oktatás-nevelés ügyének. Hu-
mánumodat, optimizmusodat és kitartásodat. 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidet töltsd elégedetten, a jól végzett 
pedagógus és igazgatói munka biztos tudatában. Töltsd tevékenyen 
kedves családod körében, váltsd valóra, amire nem volt időd az el-
múlt negyven évben!  Kovács Piroska Rózsa aljegyző

Ozsváth József tanító úr

Borbély Károly református tanító

Ez a kör az évezredek folyamán lassanként bővülni kezdett. Mire az 
emberiség eljutott az újkorba, már iskolákat hoztak létre, a társadalmi fej-
lődés megkövetelte, hogy egyre többen rendelkezzenek az írás és olvasás 
tudományával. Ekkortól oskolamesterek (tanítók) tanították a gyerme-
keket. A népoktatás kötelezővé tétele – törvénybe iktatása – lehetővé tette 
a nagy tömegek tanulását. A XIX. században már szinte minden falucs-
kában volt iskola. Igaz, hogy csak egy tantermes, egy tanítós. Ebbe az os-
kolába együtt járt a legkisebb és legidősebb korosztály. Még a XX. század 
közepén is találkozhattunk ilyenekkel, ekkor már úgy nevezték, hogy ösz-
szevont osztály. Vörösberényben az első név szerint ismert református lel-
kész, és egyben „oskolamester” Kun István nevezetű volt, 1657-ben he-
lyezték ide. A XX. század első felében több nagy tudású tanító is műkö-
dött a faluban. Még élnek azok, akik kisgyermekként ismerték őket. Ezen 
nagy tudású tanítók minden tehetségükkel az egyszerű falusiakért tevé-
kenykedtek. Nemes Mihály református tanító úr elérte, hogy a falu kö-
zössége segítségével megépüljön 1910-ben a kultúrház, ahol működhe-
tett a Polgári Olvasó-kör. Itt a felnőtt lakosság is megismerkedhetett a tu-
domány, a szépirodalom újabb és újabb eredményeivel. Őt követte a sor-
ban Borbély Károly, Ozsváth József, és id. Csonka Ferenc tanító. Kivá-
ló pedagógiai munkájuk mellett a közművelődés terén is sokat tevékeny-
kedtek. Színdarabokat tanítottak be, könyvtárat létesítettek. A Seregé-
lyesről Vörösberénybe került Csonka Ferenc katolikus kántortanító létre-
hozta a Katolikus Kört 1910-ben, megszervezte a Dalárdát. 

Mindig is tisztelte, szerette, becsülte valamennyiüket az egész falu 
lakossága. Fényes lámpásokként világították be Vörösberény lakói-
nak életét. Előttük tisztelgek magam is, most a XXI. század elején, 
mert munkásságuk még ma is mutatja az utat (annak, akit nem va-
kít el a modern fényáradat). Boda Zoltánné nyugalmazott tanító 

Pedagógusnapra
Ha jól számolom – merthogy a matek sosem volt az erősségem 

-, idén hatvankettedik alkalommal tartjuk ezt a szép, csendes ünne-
pet. Azok a gyermeki kezek, akik először adták át virágjaikat a taní-
tó néniknek és bácsiknak, tanár uraknak és tanárnőknek, ma már 
igencsak a nyugdíjasok táborát gazdagítják. 

Ennyi év alatt már biztosan minden elhangzott a számtalan kö-
szöntő beszédben és írásban;  lassan közhellyé kopott a „nemzet 
napszámosai” kifejezés is, ami pedig igen találóan jelzi ennek a pá-
lyának szépségét és keservét egyaránt.

Mégis szeretnék valami újat mondani, ezért elmesélem az első él-
ményemet, ami az iskolapadban ért: 1969-et írtunk, legalább har-
mincan - de lehet, hogy harminchatan - jártunk egy osztályba, és raj-
tam kívül már mindenki szépen olvasott. Én csak szenvedtem, makog-
tam, néztem a betűket, de értelmet sehogyan sem nyertek. Ibolya néni 
(Schkultéthy Sándorné) pedig már megint az én padom felé közeledett, 
nekem pedig a gyomrom a távolság csökkenésével fordított arányban 
emelkedett. Még jobban néztem a könyvet, nagyon igyekeztem,  me-
redten lestem azokat a betűket, amiket egyenként  felismertem ugyan, 
tudtam, hogy ez „A”, ez pedig „B”, már az egész ÁBC-t meg tudtam 
nevezni. Egyesével.  Összeolvasni lehetetlen feladatnak tűnt, valami va-
rázslatot sejtettem abban a logikában, ami a betűkből szavakat, mon-
datokat alkot. Hogy válogassam én össze ezeket a feketén rám meredő, 
mogorva betűket  úgy, hogy az addigra már majdnem mellettem álló 
tanító néni azt hallhassa tőlem, amit hallani szeretne? 

Jaj! Már nagyon közel van… felkészültem egy hajhúzásra, érez-
tem, hogy meg is érdemlem, mert nagyon buta vagyok..

És akkor a felém hajoló tanító nénitől elhangzott egy mondat, 
ami felnőtt életem során sok ezerszer eszembe jutott. Minden alka-
lommal, amikor az amúgy egyszerű dolgokat túlbonyolítom, kris-
tálytisztán hallom Ibolya néni hangját:

- Marikám, sorban olvasd a betűket egymás után úgy, ahogy jön-
nek! Ahogy oda vannak írva!

Ettől a pár szótól megvilágosodtam, és attól a perctől nemcsak 
folyékonyan, de szenvedéllyel olvasok mindent, még a szerződések 
apró betűit is! Az ám! 

Ennyi a történet, de biztos mindenkinek van egy ilyen varázs-
mondata, amit a szíve csücskében őrizget gyermekkorától, amiért 
hálát rebeg az ő Ibolya nénijének.

A lenti írásrészlettel az összes ilyen mondatot, gesztust, segítő 
szándékot szeretném megköszönni minden pedagógusnak tanítvá-
nyaik és az ő szüleik nevében!  Szolga Mária

Májusi képek
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A Semmelweis-nap munkaszüneti nap az egészségügyi dolgo-

zók számára. A fentiek értelmében, a 2013. július 01-jén a Bala-
tonalmádi Egészségügyi Központban sürgős esetben KÖZPONTI 
ÜGYELETI SZOLGÁLAT vehető igénybe. A házi orvosi és szakorvosi 
ellátás ezen a napon szünetel! Telefon: 88/412-104

FELHÍVÁS
Balatonalmádi Településrendezési Terv Módosításának előzetes 

tájékoztatási szakasz felhívása. A véleménykérő levél közzétételre 
került az önkormányzat honlapjára és a Városháza földszinti hirde-
tőtáblájára: 2013. május 25-én. A partnerektől az önkormányzat a 
véleményeket  2013. június 25. 16.00 óráig várja írásban a polgár-
mesternek címezve vagy e-mailben a foepitesz@balatonalmadi.hu-
ra. Keszey János polgármester
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Lámpások (pedagógusnapra)
Az írott történelemből ismert idők óta a felhalmozódott tudást 

mindenkor a tanult emberek adták tovább az emberiségnek. Kez-
detben csak nagyon kevesen szerezhették meg az írás, olvasás tu-
dományát. Őket a mindenkori beavatottak – az úgynevezett pap-
ság – választották ki, a rátermett, titkokat megőrizni képesek közül. 

ALMÁDI ÚJSÁGPedagógus nap 2013. június Krónika
remtett, ahol pedagógus és diák egyaránt jó érezte magát 2004-ig.

A gyermeklétszám folyamatos csökkenése miatt Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben úgy dön-
tött, hogy bezárja a Váci Mihály Általános Iskolát, és jogutódként a 
Vörösberényi Általános Iskolát jelölte ki. 

Az elmúlt évtizedek során tanúsított pedagógiai és vezetői elhiva-
tottsága, partnersége, konstruktív együttműködése nemcsak a pe-
dagógusok, szülők, de a fenntartó elégedettségét is kivívta, ezért sza-
vaztak számára 2004-ben a Váci Mihály és a Vörösberényi Általános 
Iskola integrációjakor 10 évre bizalmat. Feladata volt, hogy az isko-
la-összevonást a lehető legkisebb sérüléssel oldja meg. 

Azt hiszem, Béla szívének egy darabja ott maradt a Váci iskolá-
ban, de lelkiismeretesen állt neki az iskola-összevonás azonnali és 
előreláthatóan elhúzódó problémái megoldásának; a nevelőtestület, 
a tanulói illetve a szülői közösség egybe kovácsolásának feladata vár-
ta új iskolájában. A folyamatos pedagógus leépítéseket mindig igye-
kezett szakmailag és emberileg a legoptimálisabb módon, a lehető 
legkisebb konfliktussal, ha lehetett kompromisszumok árán megol-
dani. Nem volt könnyű feladat. És nem volt könnyű a szülőkkel is 
elfogadtatni az új helyzetet. De számtalan egyeztetéssel, optimális 
lehetőségek keresésével ezt is megoldotta. 

A vörösberényi iskola hagyományainak megtartása mellett előző 
iskolájából hozott tapasztalatait is hasznosította az iskolai életben. 
Mára elmondható, hogy egy egységes, gyermek-központú, a kom-
petencia-mérésekben igazolt, jól teljesítő intézmény jött létre. 

Vezetői munkájában az iskola színvonalának emelése, jó hírnevé-
nek öregbítése motiválta. Az állandóan változó környezetben igye-
kezett stabilan irányban tartani iskolája hajóját. Támogatta az is-
kolában folyó pedagógiai munka megújítását, a tanítók, tanárok 
önképzését, feltöltődését, az intézmény valamennyi dolgozójának 
- a magas színvonalú munkavégzéshez elengedhetetlen - optimális 
munkakörnyezet kialakítását.

Ajtaja mindig nyitva állt a pedagógusok, tanulók, szülők előtt. 
Lelkes szervezője, támogatója volt a tantestület karácsonyi és tavaszi 
kirándulási programjainak.

Jó gazdaként gondját viselte a vörösbérényi iskola épületének is, 
sokat lobbizott a karbantartások, fejlesztések érdekében. Keze nyo-
ma - a rendezettség – és a 2005 óta megvalósított fejlesztések éke-
sen bizonyítják ezt. 

Igényes munkáját, munkaszeretetét a kollégák és a szülők is elis-
merték. Felkérés alapján évekig vezette a kistérség igazgatói mun-
kaközösségét.  Korrekt, optimista személyisége, emberi tartása igazi 
vezetővé tették. Következetes szigora ellenére a benne lakozó gyer-
mekszeretetet és humánumot a gyerekek nemzedékei jól érzékelték 
és szeretettel viszonozták. Sok ezer felnőtt és azok gyermekei számá-
ra Ő A tanár bácsi, az Igazgató bácsi. 

Munkája mellett lakóhelyén, Alsóörsön, 1990-től négy önkor-
mányzati cikluson át önkormányzati képviselővé választottak, 
1998-2006 között az alpolgármesteri tisztséget is ellátta. 

Kedves Béla! Nagyon teljes, nagyon tartalmas életút a tiéd. Élet-
műved a Váci iskola, ami általad és veled lett az, ami. A vörösberényi 
iskolában pedig kollégáiddal megteremtettétek az egységes, jól fej-
lődő, prosperáló iskola körülményeit. 

Köszönjük negyven éves oktató-nevelő munkádat, vezetőként,  
igazgatóként végzett, áldozatos tevékenységedet. Köszönjük mind-
azt, amit magadból adtál az almádi oktatás-nevelés ügyének. Hu-
mánumodat, optimizmusodat és kitartásodat. 

Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveidet töltsd elégedetten, a jól végzett 
pedagógus és igazgatói munka biztos tudatában. Töltsd tevékenyen 
kedves családod körében, váltsd valóra, amire nem volt időd az el-
múlt negyven évben!  Kovács Piroska Rózsa aljegyző

Ozsváth József tanító úr

Borbély Károly református tanító

Ez a kör az évezredek folyamán lassanként bővülni kezdett. Mire az 
emberiség eljutott az újkorba, már iskolákat hoztak létre, a társadalmi fej-
lődés megkövetelte, hogy egyre többen rendelkezzenek az írás és olvasás 
tudományával. Ekkortól oskolamesterek (tanítók) tanították a gyerme-
keket. A népoktatás kötelezővé tétele – törvénybe iktatása – lehetővé tette 
a nagy tömegek tanulását. A XIX. században már szinte minden falucs-
kában volt iskola. Igaz, hogy csak egy tantermes, egy tanítós. Ebbe az os-
kolába együtt járt a legkisebb és legidősebb korosztály. Még a XX. század 
közepén is találkozhattunk ilyenekkel, ekkor már úgy nevezték, hogy ösz-
szevont osztály. Vörösberényben az első név szerint ismert református lel-
kész, és egyben „oskolamester” Kun István nevezetű volt, 1657-ben he-
lyezték ide. A XX. század első felében több nagy tudású tanító is műkö-
dött a faluban. Még élnek azok, akik kisgyermekként ismerték őket. Ezen 
nagy tudású tanítók minden tehetségükkel az egyszerű falusiakért tevé-
kenykedtek. Nemes Mihály református tanító úr elérte, hogy a falu kö-
zössége segítségével megépüljön 1910-ben a kultúrház, ahol működhe-
tett a Polgári Olvasó-kör. Itt a felnőtt lakosság is megismerkedhetett a tu-
domány, a szépirodalom újabb és újabb eredményeivel. Őt követte a sor-
ban Borbély Károly, Ozsváth József, és id. Csonka Ferenc tanító. Kivá-
ló pedagógiai munkájuk mellett a közművelődés terén is sokat tevékeny-
kedtek. Színdarabokat tanítottak be, könyvtárat létesítettek. A Seregé-
lyesről Vörösberénybe került Csonka Ferenc katolikus kántortanító létre-
hozta a Katolikus Kört 1910-ben, megszervezte a Dalárdát. 

Mindig is tisztelte, szerette, becsülte valamennyiüket az egész falu 
lakossága. Fényes lámpásokként világították be Vörösberény lakói-
nak életét. Előttük tisztelgek magam is, most a XXI. század elején, 
mert munkásságuk még ma is mutatja az utat (annak, akit nem va-
kít el a modern fényáradat). Boda Zoltánné nyugalmazott tanító 
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-, idén hatvankettedik alkalommal tartjuk ezt a szép, csendes ünne-
pet. Azok a gyermeki kezek, akik először adták át virágjaikat a taní-
tó néniknek és bácsiknak, tanár uraknak és tanárnőknek, ma már 
igencsak a nyugdíjasok táborát gazdagítják. 

Ennyi év alatt már biztosan minden elhangzott a számtalan kö-
szöntő beszédben és írásban;  lassan közhellyé kopott a „nemzet 
napszámosai” kifejezés is, ami pedig igen találóan jelzi ennek a pá-
lyának szépségét és keservét egyaránt.

Mégis szeretnék valami újat mondani, ezért elmesélem az első él-
ményemet, ami az iskolapadban ért: 1969-et írtunk, legalább har-
mincan - de lehet, hogy harminchatan - jártunk egy osztályba, és raj-
tam kívül már mindenki szépen olvasott. Én csak szenvedtem, makog-
tam, néztem a betűket, de értelmet sehogyan sem nyertek. Ibolya néni 
(Schkultéthy Sándorné) pedig már megint az én padom felé közeledett, 
nekem pedig a gyomrom a távolság csökkenésével fordított arányban 
emelkedett. Még jobban néztem a könyvet, nagyon igyekeztem,  me-
redten lestem azokat a betűket, amiket egyenként  felismertem ugyan, 
tudtam, hogy ez „A”, ez pedig „B”, már az egész ÁBC-t meg tudtam 
nevezni. Egyesével.  Összeolvasni lehetetlen feladatnak tűnt, valami va-
rázslatot sejtettem abban a logikában, ami a betűkből szavakat, mon-
datokat alkot. Hogy válogassam én össze ezeket a feketén rám meredő, 
mogorva betűket  úgy, hogy az addigra már majdnem mellettem álló 
tanító néni azt hallhassa tőlem, amit hallani szeretne? 

Jaj! Már nagyon közel van… felkészültem egy hajhúzásra, érez-
tem, hogy meg is érdemlem, mert nagyon buta vagyok..

És akkor a felém hajoló tanító nénitől elhangzott egy mondat, 
ami felnőtt életem során sok ezerszer eszembe jutott. Minden alka-
lommal, amikor az amúgy egyszerű dolgokat túlbonyolítom, kris-
tálytisztán hallom Ibolya néni hangját:

- Marikám, sorban olvasd a betűket egymás után úgy, ahogy jön-
nek! Ahogy oda vannak írva!

Ettől a pár szótól megvilágosodtam, és attól a perctől nemcsak 
folyékonyan, de szenvedéllyel olvasok mindent, még a szerződések 
apró betűit is! Az ám! 

Ennyi a történet, de biztos mindenkinek van egy ilyen varázs-
mondata, amit a szíve csücskében őrizget gyermekkorától, amiért 
hálát rebeg az ő Ibolya nénijének.

A lenti írásrészlettel az összes ilyen mondatot, gesztust, segítő 
szándékot szeretném megköszönni minden pedagógusnak tanítvá-
nyaik és az ő szüleik nevében!  Szolga Mária
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zók számára. A fentiek értelmében, a 2013. július 01-jén a Bala-
tonalmádi Egészségügyi Központban sürgős esetben KÖZPONTI 
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tájékoztatási szakasz felhívása. A véleménykérő levél közzétételre 
került az önkormányzat honlapjára és a Városháza földszinti hirde-
tőtáblájára: 2013. május 25-én. A partnerektől az önkormányzat a 
véleményeket  2013. június 25. 16.00 óráig várja írásban a polgár-
mesternek címezve vagy e-mailben a foepitesz@balatonalmadi.hu-
ra. Keszey János polgármester
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Györgyi Dénes iskola
A gyermek intelmei szüleihez

Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, 
amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled. 

Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem 
magam biztonságban. 

Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, 
aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet. 

Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint ami-
lyen valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon 
,,nagy''-ként próbálok viselkedni. 

Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csen-
desen megmagyarázod, hogy miben hibáztam. 

Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összeke-
verése megzavarja bennem az értékek megtanulását. 

Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem 
van arra, hogy - a fájdalmak árán - magam tapasztaljam meg a kö-
vetkezményeket. 

Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: "nem szeretlek". Legtöbb-
ször nem Te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami 
megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek. 

Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt sze-
retném elérni, hogy figyeljenek rám. 

Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok vé-
dekezni, hogy süketnek tettetem magam. 

Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni ma-
gam. Ezért tűnik úgy néha, mintha nem lennék "becsületes". 

Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, 
egy idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, 
és máshol keresek választ a kérdéseimre. 

Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam és 
nem tudok többé bízni Benned. 

Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is va-
lósak és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni. 

Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságo-
san nagy lesz a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik sem vagy. 

Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tő-
lem. Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad. 

Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a 
próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül. 

Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked 
velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg. 

Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül, 
talán nem is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis? 

Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. Szüksé-
gem van Rád. 

Ha a szülő visszanéz
Ha elölről kezdeném a gyermekem nevelését,
Mutatóujjammal inkább festenék, nem fenyegetnék.
A hibák helyett a jó hangulatra figyelnék.
Szemem nem az órát lesné, inkább őt keresné.
Nem akarnék mindent tudni, de tudnék jobban törődni.
Többet kirándulnék, s még több sárkányt eregetnék.
Nem játszanám a komolyat, s a játékot sem venném komolyan.
Még több réten bóklásznék, s ezernyi csillagot bámulnék,.
Kevesebbet ráncigálnám, inkább többször karomba zárnám.
Nagyobb engedékenység venné át a szigor helyét.
Az alap lenne az önbecsülés, arra épülne a nevelés.
Kevesebb szó esne a hatalom szeretetéről
s több a szeretet hatalmáról. Diane Loomans

Jó hírek az iskolában

Az iskolai Ki Mit Tud előtt Laci bácsi jó hírt közölt a gyerekekkel: 
Az iskola egy pályázaton több mint 100 milliót nyert.

Rögtön megindultak a találgatások, vajon mit lehet venni ilyen 
sok pénzből? Hány osztály kaphat digitális táblát? Vajon mennyi 
dobos tortát lehet enni 100 millióból? Új futballpálya? Kosáredzés? 
Erdei kirándulások? Fagyizgatások? Györgyi Dénes mezek? Mozgó-
lépcső a menzáig? Kínai nyelvtanfolyam? 

Akárhogy is, biztos jó helye lesz! Mert a pénz fogyóeszköz!
Morvai Bálint 4. A

A „Mi kincseink” pályázatból

A mi házunk

Áll egy sárga ház az utca sarkán egy kisvárosban. A mi házunk. 
Valóban a mienk. Nemcsak azért, mert a család tulajdona, hanem 
mert dédnagyapám, Nágel Gyula a saját kezével építette. Minden 
egyes téglán, vörös kövön rajta van a keze nyoma. Volt egy álma, 
melyet megvalósított.

Az 1940-es évek végétől Balatonalmádi elismert kőműves meste-
re volt. Szinte látom, ahogy 60 évvel ezelőtt a házunk helyén sárga 
föld terül el, az égbe nyúló fenyőfáink aprók voltak még. Én azok 
között a falak között élek, mint a nagypapám, ha visszamehetnék az 
időben hallanám amit mondott. De sajnos nem lehet.

Házunk alapja régen szenes és szerszámos pince volt. Nagypapám 
Borozót üzemeltetett benne. A lakásrész: 2 szoba, nagy konyha, kam-
ra, fürdőszoba, előszoba, nyitott terasz. Régen két cserépkályhával fű-
tötték. Mikor a szüleim megvették, már csak egy kályha volt és gáz-
konvektorok. Szerencsére az az egy még ma is megvan, nagyon jó té-
len a közelében ülni, befűti szinte az egész lakást. A házunk téglából 
épült, az alapja a Balatonalmádiban híres vörös kő, ami körülbelül 
egy méter magasságig díszíti és tartja körben a falat. A városunkban 
rengeteg vörös kő alapú ház van. Mesélték, hogy dédnagyapám na-
gyon sok ilyen házat épített. Ha az utcákat járom eszembe jut, talán 
ezt a házat is ő építette? Talán ezeken a köveken is ott a keze nyoma? 

Mi sokszor tervezzük, hogy fel kell újítani a lakásunkat. Akárhogy 
is lesz, a dédnagyapám által felépített falakat nem bontjuk le, csak át-
alakítjuk. Talán ő is gondolt arra, amikor a tartós vörös követ rakta, 
hogy 60-70 év múlva milyen agy örömmel rúgja azokhoz a vörös kö-
vekhez a focilabdát a dédunokája! Szabó Csaba Dávid 4. A

Az én iskolám

A Györgyi Dénes Általános Iskola 4. osztályos tanulója vagyok. 
Ebbe az intézménybe jártak testvéreim, apukám, nagybátyám, sőt 
még nagypapám is!

Almádi egyetlen iskoláját 1945-ben, a második világháború ide-
jén lebombázták, ezért új iskolát kellett építtetni. Györgyi Dénest 
bízták meg a tervek elkészítésével. Így 1947-ben megkezdődött az 
építés. 1949 szeptemberében elindult az oktatás is. Ez az épület volt 
az első, háború után épített iskola Magyarországon.

Balatonalmádi területén a vörös homokkő nagy mennyiségben 
megtalálható, melyet sokáig bányásztak. Az iskola építésénél is fel-
használták ezt az alapanyagot. Megtalálható az épület alapjában, lá-
bazatában, a lépcsőház falazatában, illetve a kerítés és a támfal is eb-
ből készült. Ezt az iskolát nagyon szeretem, mert 2010-ben felújí-
tották és ekkor egy korszerű iskolává vált.

 Jósa Elemér 4. A

Az önkéntes pályázaton elnyert támogatással és Boros László, a 
szülők és a tanulók  segítségével 250 ezer Ft értékű növényből Fü-
vészkertet alakítottunk ki a Györgyi iskola belső udvarán

Füvészkertet a Györgyiben

Erdei iskola Városlődön

A 6. és a 7. osztály együtt táborozott Városlődön, az Iglauer-
Parkban. 

Május 21-én reggel 8 órakor indult a buszunk. A keddi prog-
ramunk ígéretesnek tűnt, és az is volt.  Egy kis csoport a Heren-
di Porcelán Manufaktúrát látogatta meg. Ők el is készítettek egy 
„tulipán alakú figurát”. Ameddig ők ezzel foglalatoskodtak, addig 
a többiek a szentgáli Kőlik barlangban „csúsztak-másztak”. Utá-
na Úrkúton 3 órás túrán vettünk részt, ahol erről a különleges fa-
luról és környékéről tudtunk meg érdekességeket. Az aznapi prog-
ram miatt nagyon elfáradtunk, de ezzel még korántsem ért véget a 
mulatság. Az ízletes vacsora után, harcot vívtunk a QR-kódokkal. 
Ezen az éjszakán nagyon jót „aludtunk”. Reggel kipihenten ébred-
tünk, hogy a ránk váró feladatokat tökéletesen teljesíteni tudjuk. 
Először egy tudományos előadást hallgattunk meg a mikroszkóp 
egyszerű tulajdonságairól, majd élőlényeket vizsgáltunk új isme-
reteinket felhasználva. A fantasztikus bemutatót és kísérleteinket 
tájfutás követte. A pálya az egész parkot átszelte, a vége pedig egy 
bonyolult labirintushoz vezetett. Délután a 6. osztályosok bőrből 
nyakláncot és karkötőt készítettek, megvizsgálták a patak élővilá-
gát. Amíg ők tevékenykedtek, addig a 7. osztály üvegre karcolt kü-
lönböző alakzatokat. Vacsora után, késő este elindultunk az éjsza-
kai túrára. Itt bátorság próbára és játékokra számíthattunk. A fá-
radságos erdei séta elteltével véget ért a nap. Másnap délelőtt aka-
dályversenyeztünk az egész faluban, ahol hat állomás várt ránk.  
Ezt helytörténeti vetélkedő követte, amelyben Városlődről kutat-
tunk. Többek között a Kálvária-dombról, a vasútról és sok érdekes 
szoborról tudtunk meg érdekességeket. A fárasztó út végén finom 
fagylalt várt ránk. Akik akartak, csinálhattak lencséből labdát. A 
záró nap szabad foglalkozással telt el, amit egy végső városlődi séta 
zárt. Ebéd után vonattal indultunk haza. 

Sajnáljuk, hogy véget ért a tábor, de emlékeinkben örökké meg-
marad a mikroszkópos vizsgálat és a sok élmény.

 Györgyi Dénes Iskola 6. és 7. osztály 

Jótékonysági gála 
Martinnak

 Május 9-én került megrendezésre a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtárban egy jótékonysági est. A gálát azért rendeztük, hogy 
pénzt gyűjtsünk beteg osztálytársunknak, Martinnak.

 Mikor Martin megbetegedett, az egész osztály megrendült és szo-
morú lett, és szinte azonnal elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan 
lehetne segíteni.  Kétség kívül a legjobb és legkivitelezhetőbb terv egy 
jótékonysági est volt, ám az ötletet egyelőre hagytuk pihenni.  Talán 1 
hónappal később jött elő megint a téma egy osztályfőnöki órán, és ak-
kor már komolyan kezdtünk vele foglalkozni.  Előtte is voltak tervek 
a gála lebonyolítására, ám csak akkor kezdtük rendesen átgondolni.

Ha jól emlékszem a Valahol Európában először a ballagási ban-
kettel kapcsolatban merült fel, mint búcsúelőadás a tanároknak, ám 
most egy kicsivel előrébb hoztuk.  Három lázas hét következett, 
melyben lassan körvonalazódott, és a végén szépen összeállt a gála 
műsora. Iskolánk minden osztálya egy kis műsorszámmal készült, 
mely megalapozta az est jó hangulatát. A szülők rengeteg segítséget 
adtak azzal, hogy a büfébe sütiket és italokat hoztak, az ebből szár-
mazó bevételt is Martinnak ajánlottuk fel. 

Az est „nagy attrakciója” a mi előadásunk volt: a Valahol Európában. 
Sokat dolgoztunk rajta, és a legjobb tudásunk szerint adtuk elő. Az osz-
tály becsületesen járt vissza a próbákra délután, és persze rengeteg tanítá-
si nap is ráment a gyakorlásra. Annak ellenére, hogy körülbelül 2 hetünk 
volt megcsinálni az egészet, az előadás nagyon jól sikerült. Persze voltak 
kisebb bakik, de mindenki azt mondta, hogy semmit nem lehetett belő-
lük észrevenni. Beletettük szívünket-lelkünket, az egész produkció má-
sodlagos értelmet nyert számunkra: rólunk szólt. Martinról és rólunk.  A 
végén nem csak a nézőtér érzékenyült el hanem mi is, a meghajlásnál és 
Laci bácsi záróbeszédénél sokunknak lett nedves a szeme. 

Akkor nagyon elfáradtunk a próbákon, de most hiányzik. Néha 
még most is a szövegkönyvből reagálunk egy-egy kérdésre, de mikor 
ez majd elkopik, biztos vagyok benne, hogy ez megmarad egy cso-
dálatos élménynek. Nem csak azért, mert élveztük, hogy színpadon 
lehettünk, nemcsak azért, mert bemutattunk egy színdarabit, ha-
nem azért, mert mindezzel segítettünk. És segíteni,  az csodálatos.

Meg kell köszönnöm a rengeteg felajánlást, ami érkezett Martin-
nak. Köszönjük a szülők segítségét a büfében, és iskolánk többi ta-
nulójának a műsorban. Köszönjük a Pannóniának, hogy ott próbál-
hattunk, és helyet kaphatott az előadás. Köszönjük Nádasné Var-
ga Kati néninek a dalok, és Földi Katának a koreográfiák betanítá-
sát.  Köszönjük Mariann néninek, és a szülőknek, hogy megszer-
vezték ez a gálát!

És az est legfontosabb mondata, amit Laci bácsi mondott záróbe-
szédjében: Martin, visszavárunk!
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Györgyi Dénes iskola
A gyermek intelmei szüleihez

Ne kényeztess el. Tudom jól, hogy nincs mindenre szükségem, 
amit kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki Tőled. 

Légy velem határozott. Ez azért fontos nekem, mert ezáltal érzem 
magam biztonságban. 

Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel. Te vagy az egyetlen, 
aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet. 

Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint ami-
lyen valójában vagyok. Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon 
,,nagy''-ként próbálok viselkedni. 

Ne javíts ki mások előtt. Sokkal többet érsz el, ha kettesben, csen-
desen megmagyarázod, hogy miben hibáztam. 

Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének. A kettő összeke-
verése megzavarja bennem az értékek megtanulását. 

Ne védj meg cselekedeteim következményeitől. Néha szükségem 
van arra, hogy - a fájdalmak árán - magam tapasztaljam meg a kö-
vetkezményeket. 

Ne vedd rossz néven, ha azt mondom: "nem szeretlek". Legtöbb-
ször nem Te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a hatalmat, ami 
megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek. 

Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal. Néha csak azt sze-
retném elérni, hogy figyeljenek rám. 

Ne korholj állandóan. Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok vé-
dekezni, hogy süketnek tettetem magam. 

Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni ma-
gam. Ezért tűnik úgy néha, mintha nem lennék "becsületes". 

Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok Hozzád. Ha nem válaszolsz, 
egy idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom a kérdezést, 
és máshol keresek választ a kérdéseimre. 

Légy következetes. Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam és 
nem tudok többé bízni Benned. 

Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok. Nagyon is va-
lósak és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha megpróbálsz megérteni. 

Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél. Túlságo-
san nagy lesz a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik sem vagy. 

Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz tő-
lem. Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem irántad. 

Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele a 
próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül. 

Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz Neked 
velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg. 

Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés nélkül, 
talán nem is kell ezt Neked hangoztatnom. Vagy mégis? 

Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges. Szüksé-
gem van Rád. 

Ha a szülő visszanéz
Ha elölről kezdeném a gyermekem nevelését,
Mutatóujjammal inkább festenék, nem fenyegetnék.
A hibák helyett a jó hangulatra figyelnék.
Szemem nem az órát lesné, inkább őt keresné.
Nem akarnék mindent tudni, de tudnék jobban törődni.
Többet kirándulnék, s még több sárkányt eregetnék.
Nem játszanám a komolyat, s a játékot sem venném komolyan.
Még több réten bóklásznék, s ezernyi csillagot bámulnék,.
Kevesebbet ráncigálnám, inkább többször karomba zárnám.
Nagyobb engedékenység venné át a szigor helyét.
Az alap lenne az önbecsülés, arra épülne a nevelés.
Kevesebb szó esne a hatalom szeretetéről
s több a szeretet hatalmáról. Diane Loomans

Jó hírek az iskolában

Az iskolai Ki Mit Tud előtt Laci bácsi jó hírt közölt a gyerekekkel: 
Az iskola egy pályázaton több mint 100 milliót nyert.

Rögtön megindultak a találgatások, vajon mit lehet venni ilyen 
sok pénzből? Hány osztály kaphat digitális táblát? Vajon mennyi 
dobos tortát lehet enni 100 millióból? Új futballpálya? Kosáredzés? 
Erdei kirándulások? Fagyizgatások? Györgyi Dénes mezek? Mozgó-
lépcső a menzáig? Kínai nyelvtanfolyam? 

Akárhogy is, biztos jó helye lesz! Mert a pénz fogyóeszköz!
Morvai Bálint 4. A

A „Mi kincseink” pályázatból

A mi házunk

Áll egy sárga ház az utca sarkán egy kisvárosban. A mi házunk. 
Valóban a mienk. Nemcsak azért, mert a család tulajdona, hanem 
mert dédnagyapám, Nágel Gyula a saját kezével építette. Minden 
egyes téglán, vörös kövön rajta van a keze nyoma. Volt egy álma, 
melyet megvalósított.

Az 1940-es évek végétől Balatonalmádi elismert kőműves meste-
re volt. Szinte látom, ahogy 60 évvel ezelőtt a házunk helyén sárga 
föld terül el, az égbe nyúló fenyőfáink aprók voltak még. Én azok 
között a falak között élek, mint a nagypapám, ha visszamehetnék az 
időben hallanám amit mondott. De sajnos nem lehet.

Házunk alapja régen szenes és szerszámos pince volt. Nagypapám 
Borozót üzemeltetett benne. A lakásrész: 2 szoba, nagy konyha, kam-
ra, fürdőszoba, előszoba, nyitott terasz. Régen két cserépkályhával fű-
tötték. Mikor a szüleim megvették, már csak egy kályha volt és gáz-
konvektorok. Szerencsére az az egy még ma is megvan, nagyon jó té-
len a közelében ülni, befűti szinte az egész lakást. A házunk téglából 
épült, az alapja a Balatonalmádiban híres vörös kő, ami körülbelül 
egy méter magasságig díszíti és tartja körben a falat. A városunkban 
rengeteg vörös kő alapú ház van. Mesélték, hogy dédnagyapám na-
gyon sok ilyen házat épített. Ha az utcákat járom eszembe jut, talán 
ezt a házat is ő építette? Talán ezeken a köveken is ott a keze nyoma? 

Mi sokszor tervezzük, hogy fel kell újítani a lakásunkat. Akárhogy 
is lesz, a dédnagyapám által felépített falakat nem bontjuk le, csak át-
alakítjuk. Talán ő is gondolt arra, amikor a tartós vörös követ rakta, 
hogy 60-70 év múlva milyen agy örömmel rúgja azokhoz a vörös kö-
vekhez a focilabdát a dédunokája! Szabó Csaba Dávid 4. A

Az én iskolám

A Györgyi Dénes Általános Iskola 4. osztályos tanulója vagyok. 
Ebbe az intézménybe jártak testvéreim, apukám, nagybátyám, sőt 
még nagypapám is!

Almádi egyetlen iskoláját 1945-ben, a második világháború ide-
jén lebombázták, ezért új iskolát kellett építtetni. Györgyi Dénest 
bízták meg a tervek elkészítésével. Így 1947-ben megkezdődött az 
építés. 1949 szeptemberében elindult az oktatás is. Ez az épület volt 
az első, háború után épített iskola Magyarországon.

Balatonalmádi területén a vörös homokkő nagy mennyiségben 
megtalálható, melyet sokáig bányásztak. Az iskola építésénél is fel-
használták ezt az alapanyagot. Megtalálható az épület alapjában, lá-
bazatában, a lépcsőház falazatában, illetve a kerítés és a támfal is eb-
ből készült. Ezt az iskolát nagyon szeretem, mert 2010-ben felújí-
tották és ekkor egy korszerű iskolává vált.

 Jósa Elemér 4. A

Az önkéntes pályázaton elnyert támogatással és Boros László, a 
szülők és a tanulók  segítségével 250 ezer Ft értékű növényből Fü-
vészkertet alakítottunk ki a Györgyi iskola belső udvarán

Füvészkertet a Györgyiben

Erdei iskola Városlődön

A 6. és a 7. osztály együtt táborozott Városlődön, az Iglauer-
Parkban. 

Május 21-én reggel 8 órakor indult a buszunk. A keddi prog-
ramunk ígéretesnek tűnt, és az is volt.  Egy kis csoport a Heren-
di Porcelán Manufaktúrát látogatta meg. Ők el is készítettek egy 
„tulipán alakú figurát”. Ameddig ők ezzel foglalatoskodtak, addig 
a többiek a szentgáli Kőlik barlangban „csúsztak-másztak”. Utá-
na Úrkúton 3 órás túrán vettünk részt, ahol erről a különleges fa-
luról és környékéről tudtunk meg érdekességeket. Az aznapi prog-
ram miatt nagyon elfáradtunk, de ezzel még korántsem ért véget a 
mulatság. Az ízletes vacsora után, harcot vívtunk a QR-kódokkal. 
Ezen az éjszakán nagyon jót „aludtunk”. Reggel kipihenten ébred-
tünk, hogy a ránk váró feladatokat tökéletesen teljesíteni tudjuk. 
Először egy tudományos előadást hallgattunk meg a mikroszkóp 
egyszerű tulajdonságairól, majd élőlényeket vizsgáltunk új isme-
reteinket felhasználva. A fantasztikus bemutatót és kísérleteinket 
tájfutás követte. A pálya az egész parkot átszelte, a vége pedig egy 
bonyolult labirintushoz vezetett. Délután a 6. osztályosok bőrből 
nyakláncot és karkötőt készítettek, megvizsgálták a patak élővilá-
gát. Amíg ők tevékenykedtek, addig a 7. osztály üvegre karcolt kü-
lönböző alakzatokat. Vacsora után, késő este elindultunk az éjsza-
kai túrára. Itt bátorság próbára és játékokra számíthattunk. A fá-
radságos erdei séta elteltével véget ért a nap. Másnap délelőtt aka-
dályversenyeztünk az egész faluban, ahol hat állomás várt ránk.  
Ezt helytörténeti vetélkedő követte, amelyben Városlődről kutat-
tunk. Többek között a Kálvária-dombról, a vasútról és sok érdekes 
szoborról tudtunk meg érdekességeket. A fárasztó út végén finom 
fagylalt várt ránk. Akik akartak, csinálhattak lencséből labdát. A 
záró nap szabad foglalkozással telt el, amit egy végső városlődi séta 
zárt. Ebéd után vonattal indultunk haza. 

Sajnáljuk, hogy véget ért a tábor, de emlékeinkben örökké meg-
marad a mikroszkópos vizsgálat és a sok élmény.

 Györgyi Dénes Iskola 6. és 7. osztály 

Jótékonysági gála 
Martinnak

 Május 9-én került megrendezésre a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtárban egy jótékonysági est. A gálát azért rendeztük, hogy 
pénzt gyűjtsünk beteg osztálytársunknak, Martinnak.

 Mikor Martin megbetegedett, az egész osztály megrendült és szo-
morú lett, és szinte azonnal elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan 
lehetne segíteni.  Kétség kívül a legjobb és legkivitelezhetőbb terv egy 
jótékonysági est volt, ám az ötletet egyelőre hagytuk pihenni.  Talán 1 
hónappal később jött elő megint a téma egy osztályfőnöki órán, és ak-
kor már komolyan kezdtünk vele foglalkozni.  Előtte is voltak tervek 
a gála lebonyolítására, ám csak akkor kezdtük rendesen átgondolni.

Ha jól emlékszem a Valahol Európában először a ballagási ban-
kettel kapcsolatban merült fel, mint búcsúelőadás a tanároknak, ám 
most egy kicsivel előrébb hoztuk.  Három lázas hét következett, 
melyben lassan körvonalazódott, és a végén szépen összeállt a gála 
műsora. Iskolánk minden osztálya egy kis műsorszámmal készült, 
mely megalapozta az est jó hangulatát. A szülők rengeteg segítséget 
adtak azzal, hogy a büfébe sütiket és italokat hoztak, az ebből szár-
mazó bevételt is Martinnak ajánlottuk fel. 

Az est „nagy attrakciója” a mi előadásunk volt: a Valahol Európában. 
Sokat dolgoztunk rajta, és a legjobb tudásunk szerint adtuk elő. Az osz-
tály becsületesen járt vissza a próbákra délután, és persze rengeteg tanítá-
si nap is ráment a gyakorlásra. Annak ellenére, hogy körülbelül 2 hetünk 
volt megcsinálni az egészet, az előadás nagyon jól sikerült. Persze voltak 
kisebb bakik, de mindenki azt mondta, hogy semmit nem lehetett belő-
lük észrevenni. Beletettük szívünket-lelkünket, az egész produkció má-
sodlagos értelmet nyert számunkra: rólunk szólt. Martinról és rólunk.  A 
végén nem csak a nézőtér érzékenyült el hanem mi is, a meghajlásnál és 
Laci bácsi záróbeszédénél sokunknak lett nedves a szeme. 

Akkor nagyon elfáradtunk a próbákon, de most hiányzik. Néha 
még most is a szövegkönyvből reagálunk egy-egy kérdésre, de mikor 
ez majd elkopik, biztos vagyok benne, hogy ez megmarad egy cso-
dálatos élménynek. Nem csak azért, mert élveztük, hogy színpadon 
lehettünk, nemcsak azért, mert bemutattunk egy színdarabit, ha-
nem azért, mert mindezzel segítettünk. És segíteni,  az csodálatos.

Meg kell köszönnöm a rengeteg felajánlást, ami érkezett Martin-
nak. Köszönjük a szülők segítségét a büfében, és iskolánk többi ta-
nulójának a műsorban. Köszönjük a Pannóniának, hogy ott próbál-
hattunk, és helyet kaphatott az előadás. Köszönjük Nádasné Var-
ga Kati néninek a dalok, és Földi Katának a koreográfiák betanítá-
sát.  Köszönjük Mariann néninek, és a szülőknek, hogy megszer-
vezték ez a gálát!

És az est legfontosabb mondata, amit Laci bácsi mondott záróbe-
szédjében: Martin, visszavárunk!
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Olvasunk
Értjük-e amit olvasunk?

„Meg vagyok győződve arról, hogy az önbecsülés sokkal gyakrabban 
lesz áldozata az olvasási problémáknak, mint az iskolai kudarcok bár-
mely más területének.” James Dobson

Azt gondolhatnánk, hogy az olvasás, mint kultúrtechnika ma 
már mindenki számára természetes művelet. Pedig az információ 
szerzés eme módjának sikeréhez nagyon sok, összetett működési fo-
lyamatra van szükség. Ennek érzékeltetésére egy érdekes kísérletre 
invitálnám az olvasót.

„A cmabritgei emegyeten kéüszit eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit 
a szvkaaon Bleül nicsn jlneestögfée akann, mkénit rdeeözndenk el 
a btüek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen 
lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlö, a sövzeg 
aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jlneeésg mgáayzrataa az, 
hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.”

Gondolom sokak számára megdöbbentő az a tény, hogy a látszólag 
értelmetlen írás, értelmes szöveggé állt össze. Azt már a kutatásokból 
is tudjuk, hogy a problémamentes olvasás és a jó szintű szövegértés 
több nyelvi és nem nyelvi készség megfelelő működését feltételezi. A 
vizsgálatok arra is kiterjedtek, hogy mely képességek, készségek zava-
ra állhat az olvasási és a szövegértési nehézségek mögött. A probléma 
hátterében sokszor mutatható ki a beszédprodukció, beszédpercep-
ció működésének nehézsége, fonématudatosság gyengesége, emléke-
zeti működés zavara, a szókincs nem megfelelő mérete, téri tájékozó-
dási, szerialitási és vizuális-auditív észlelési zavarok. A háttérben meg-
húzódó problémák sora ezzel még koránt sem teljes.  Az eddig leírtak 
is arra hívják fel a figyelmet, hogy az olvasási nehézség kezelésére, kö-
zöttük a szövegértés fejlesztésére folyamatosan szükség van. 

Az imént említettek tükrében még fontosabb ismernünk azt a tényt, 
hogy a készségszintű, értő olvasás a tanulási sikerek kulcsa, és a gyerme-
kek jóléti szempontjából is elengedhetetlen. A pontos olvasás, szöveg-
értés tantárgyközi kulturális kompetencia, mely nélkülözhetetlen az is-
meretszerzéshez és a tanulók további fejlődéséhez. Sajnos a kísérletek és 
a tapasztalatok még is azt mutatják, hogy folyamatosan nő a tanulási 
zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek száma.

A tanulási zavar összetett problémakört jelző terminus, amely na-
gyon sokféle kórképben nyilvánul, nyilvánulhat meg. Ennek az ösz-
szetett problémakörnek egyik része a feladatmegértés nehezítettsége, 
amely gyakran az olvasás közben vétett hibákra és a szövegértés kudar-
cára vezethető vissza. Az olvasási gyengeség sokkal inkább egy állandó-
sult hiányt semmint egy fejlődési lemaradást tükröz, amely a következő 
tünetekkel jelentkezhet: nem megfelelő dekódolási készség, gyenge szó-
kincs, a stratégia és az aktív olvasás hiánya, gyenge helyesírás, a motivá-
ció hiánya, önbizalom hiánya, elkerülő magatartásformák. 

A pedagógiai gyakorlatban a megoldást sokszor olyan gyakor-
lókönyvek jelentik, amelyek különböző feladatokat tartalmaznak. 
Kétségkívül fontosak ezek, ám többnyire csak felületi kezelést biz-
tosítanak, holott a probléma, mint ahogy arra már utaltam, az ol-
vasást és a szövegértést meghatározó, részkészségek, képességek nem 
megfelelő működéséből ered. Ezen problémák orvoslására a fejlesz-
tő- gyógypedagógia adhat választ a megfelelő módszerek és eszkö-
zök segítségével, mivel a problémát a gyökerénél kezeli a „rátanítás” 
veszélye nélkül. 

Ehhez a munkához nyújt nagy segítséget a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár által megnyert pályázat, amely lehetővé tette 
Balatonalmádi két általános iskolájában tanuló sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek magasabb színvonalon történő oktatását, fejleszté-
sét. A projekt a következő tanévben fejeződik be, így annak eredmé-
nyességéről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.  

Nagyné Farkas Andrea, gyógypedagógus

Diáksport-eredmények
A Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet jelentő-

sebb diáksport-eredményei a 2012-13. tanévben
Játékos sportverseny (I-II. korcsoport): körzeti 1. hely, megyei 

2. hely. 
Labdarúgás: I. kcs. körzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely, II. 

kcs. körzeti 3. hely, III. kcs. körzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely. 
Kézilabda: IV. kcs fiú körzeti 1. hely, megyei 7. hely, III. kcs. le-

ány körzeti 2. hely. 
Úszás: I. kcs. Toszkosz Hrisztosz 50 m gyors körzeti 3. hely, 

Kapus Zsófia 50m gyors körzeti 1. hely, megyei 3. hely, 50 m 
hát körzeti 1. hely, megyei 3. hely, Farkas Máté 50 m hát kör-
zeti 2. hely, 50 m mell körzeti 3. hely, II. kcs. Bognár Balázs 
50 m gyors körzeti 1. hely, megyei 4. hely, 50  hát körzeti 1. 
hely, megyei 3. hely, Bérces Bíbor 50 m gyors körzeti 3. hely, 
50 m mell körzeti 1. hely, megyei 3. hely, Németh Levente 50 
m mell körzeti 3. hely, 4x50 m fiú gyorsváltó körzeti 2. hely, 
III. kcs. Kónya Ádám 100 m gyors körzeti 3. hely, 50 m mell 
körzeti 2. hely, megyei 1. hely, országos 15. hely, Kajári Júlia 
100 m gyors körzeti 1. hely, megyei 2. hely, 100 m hát körzeti 
2. hely, megyei 1. hely, Bendicsek Bálint 100 m gyors megyei 
3. hely, 100 m mell megyei 4. hely, Simon Mátyás 100 m gyors 
megyei 4. hely, 4x50m fiú „B” kategória gyorsváltó körzeti 1. 
hely, megyei 2. hely, 4x50m fiú „A” kategória gyorsváltó kör-
zeti 1. hely, megyei 1. hely, IV. kcs. Kovács Máté 100 m gyors 
körzeti 1. hely, megyei 2. hely, 100 m mell körzeti 1. hely, me-
gyei 1. hely, országos 6. hely, Kuthi Gábor 100 m mell körze-
ti 2. hely, Mógor Zsófia 100 m mell körzeti 1. hely, megyei 2. 
hely, 4x50m fiú „A” kategória gyorsváltó körzeti 1. hely, me-
gyei 1. hely. 

Atlétika: Csapatversenyek: II. kcs. fiú körzeti 1. hely, megyei 5. 
hely, leány körzeti 2. hely. III. kcs. fiú körzeti 2. hely, leány körze-
ti 3. hely. IV. kcs. fiú körzeti 2. hely, leány körzeti 1. hely. Egyéni 
összetett versenyek: Batta Zoltán II. kcs. körzeti 1. hely, Sánta Sza-
bolcs II. körzeti 3. hely, Sánta Kornél III. kcs. körzeti 3. hely, Ta-
lián Viktória II. kcs. körzeti 3. hely, Mógor Zsófia IV. kcs. körzeti 
1. hely, Németh Virág körzeti 2. hely, Kovács Elina, körzeti 3. hely. 
Egyéni verseny: Mógor Zsófia IV. kcs. magasugrás megyei 1. hely, 
távolugrás megyei 3. hely. 

Bakony-Balaton Geopark vetélkedő: Buda Virág - Preczekján 
Ivett 4. helyezés, Áldozó Borbála - Kovács Dóra 5. helyezés

       
 

Gratulálunk végzős tanulóinknak! 

Kiváló eredménnyel zárják általános iskolai tanulmányaikat a 
Györgyi Dénes Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói. Már a 
felvételi dolgozatok értékelése után látható volt, hogy jól teljesítet-
tek a diákok. Az írásbeli dolgozatok összesített országos felvételi át-
lagához képest magasabb átlagteljesítménnyel bizonyították tudá-
sukat. Az országos átlag 49 %, míg a Györgyi Dénes Általános isko-
la tanulóinak átlagteljesítménye 61 % volt.

Így nem meglepő, hogy a 22 főből 10 tanulót vettek fel tehetség-
gondozó gimnáziumi képzésre. További három tanuló szintén gim-
náziumban folytatja tanulmányait. Nyolc tanuló szakközépiskolá-
ban, egy tanuló szakiskolában tanul tovább. 

Matematikaverseny
Eredmények a 2012/2013-as tanévben a Györgyi Dénes Általá-

nos Iskolában
Megyei Bolyai Matematika Csapatverseny: 4. osztály: 8., 12. 

és 30. hely, 5. osztály: 37. hely, 6. osztály: 11. és 16. hely, 7. osz-
tály: 22. hely

Bátaszéki Matematikaverseny: A 2. fordulóba jutott 4. osztály: 
Sági Tamás, Gelencsér András, Rézműves Miklós, 6. osztály: Gon-
dos Dániel, 7. osztály: Keő Péter. Az országos döntőben (3. forduló) 
Gondos Dániel 29. helyezést ért el 30 versenyző közül.

Varga Tamás Matematikaverseny: A megyei fordulóban   Keő 
Péter 2. helyezést ért el  a 7/2 kategóriában 26 versenyző közül.

Alapműveleti matematikaverseny (Veszprém város és környé-
ke): Ács Gréta 6. osztály, felkészítő tanár Tóthné Kunstár Judit, 
Szentmiklóssy Éva, pontszám 4, idő 34, hely 19. Izsó Lili 4. osztály, 
felkészítő tanár Kucserkáné Moravcsik Katalin, Hegyessy-Takács 
Edit, pontszám 13, idő 51, hely 16. Sági Tamás 4. osztály, felkészí-
tő tanár Kucserkáné Moravcsik Katalin pontszám 19, idő 51, hely 
4. Simon Mátyás 6. osztály, felkészítő tanár Tóthné Kunstár Judit, 
Szentmiklóssy Éva pontszám 9, idő 39, hely 7.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny: Iskolánkból 46-an vettek 
részt a megyei fordulóban. Csapateredmények: 3. évfolyam: 5. he-
lyezés, 4. évfolyam: 3. helyezés (Tagjai: Rézműves Miklós, Nádas 
András, Gelencsér András), 5. évfolyam: 21., 6. osztály:  8., 7. osz-
tály: 4., 8. osztály: 9., Egyéni eredmények: 4. b osztály: Rézműves 
Miklós 4. helyezés, Nádas Márton 10., 7. osztály: Kupcsik Márk 
12., Keő Péter 23. (A Kossuth Iskola a 30. helyig teszi közzé saját 
eredményeit.)

Sudoku Megyei Bajnokság: 7. osztály: Hódossy Réka 35. helye-
zés.  (A szülő kérésére indult a versenyen.)

Az Országos Kompetenciamérés 2012. évi matematika ered-
ménye iskolánkban: 6. osztályban I. Keő Péter, II. Kupcsik Márk

8. osztályban I., II.

Angol nyelvi verseny
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium angol nyelvi versenyén 1. 

helyezett: Németh Virág, Szerdahelyi Borbála, Felföldi Luca, pót-
tag: Jósa Adél.

Lovassy László Gimnázium angol nyelvi versenyén 2. helyezett: 
Németh Virág, Szerdahelyi Borbála, Jósa Adél, póttag: Felföldi 
Luca.

Megyei német verseny: Gergelyi Ádám (8. osztály) - nyolcadik 
helyezett,  Stelcz Rebeka (8. osztály)- tizenötödik helyezett, Bíró 
Márton (7. osztály) tizennegyedik helyezett

 Megyei történelem verseny: Gergelyi Ádám második helyezett.

Bakony-Balaton Geopark  
vetélkedő

Buda Virág - Preczekján Ivett 4. helyezés, Áldozó Borbála - Ko-
vács Dóra 5. helyezés.

A gyermekkönyvtár programjai
A 10 éve működő könyvtár kiemelt feladatként kezeli azokat a 

foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket gyermekek illetve csa-
ládok részére szerveznek. Ezen programok célja, hogy a gyermekek 
számára a könyvtár vidám, derűs, nyitott, élményekkel teli hely le-
gyen, ahol a látogatók természetesnek veszik a könyvekkel teli kö-
zeget. A könyvtár dolgozói szeretnék a gyerekek figyelmét az olva-
sás felé fordítani, lehetőséget teremtve arra, hogy megszeressék azt.

Egyik ilyen program a Könyvfalóban való részvétel, amely egyfaj-
ta olvasójáték, egyben verseny is a gyerekeknek. Minden évben az 
őszi könyvtári napok keretein belül indítjuk. Cél a képzelet, a fantá-
zia fejlesztése, az ún. „belső mozi” beindítása, az olvasás megszeret-
tetése, személyes élménnyé tétele. Útnak indítás az igényes olvasóvá 
válás útján, így adva lehetőséget a gyerekeknek, hogy az iskolán kí-
vül, vidáman, szórakozva tanulhassanak és fejleszthessék képessége-
iket. Az érdekes-mulatságos-izgalmas-megható olvasmányokhoz rö-
vid, lényegre törő kérdéseket, feladványokat írunk, melyek megvá-
laszolásáért „bölcs bagoly” kártyákat kapnak a gyerekeknek. E kér-
dések megválaszolása során képet kapunk arról, hogy a gyerekek 
mennyire értették meg a könyvet. Az elolvasott könyvhöz rajzokat 
is készíthetnek. Jutalmuk a tanév végén egy közös zárójáték, ahol 
nem csak könyvjutalmat kaphatnak a résztvevők, hanem ügyességi 
játékokon is részt vehetnek.

Rendszeresen tartunk a könyvtárban egyedi, különböző tantár-
gyakhoz, témakörökhöz tartozó játékos foglalkozásokat, könyvtári 
környezetben segítjük az iskolában szerzett tudás elmélyítését: pél-
dául „Szülőföldem Magyarország”, „A török kor Magyarországon” 
témakörökben. Ugyanígy fogadunk óvodai csoportokat is egy kis 
délelőtti „Mesebeszéd”-re.

Nagy örömünkre a gyermekkönyvtárban tartja foglalkozásait a 
Tücsökzene, ahol 6 hónapos kortól 4 éves korig Nádasné Varga Ka-
talin tanít a kicsiknek és szüleiknek mondókákat, énekeket. A kife-
jezetten e korosztály számára válogatott dalok, játékok észrevétlenül 
fejlesztik a zenei hallást, ritmusérzéket, a mozgást, az összpontosí-
tást, a memóriát, miközben az együtt töltött idő derűjével is meg-
ajándékoznak. Szintén nálunk gyűlnek össze a Baba Mama Klub 
tagjai, ahol a szülőknek lehetőségük van a egy-egy előadás meghall-
gatására az őket érdeklő témakörökben, valamint beszélgetésre, a ta-
pasztalatok megosztására.

Olvasójáték a Könyvfalóban

Kedves Almádi Lakosok!
Jön a nyár! Aki családi háza vagy lakása felújításába kezd és ki-

cseréli régi ajtóit, ablakait, kérjük – ha megtehetik –, hogy azokat 
ne dobják ki!

Szívesen vennénk adományként – tokkal együtt – egy öt gyer-
mekes, anyagi problémákkal küszködő család számára Balatonal-
mádiban. A felajánlásokat a Balatonalmádi Szociális Alapszolgál-
tatási Központban Melnecsukné Vati Judit fogadja az 542-554-es 
telefonszámon.

Köszönettel a Családsegítő Szolgálat munkatársai
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Olvasunk
Értjük-e amit olvasunk?

„Meg vagyok győződve arról, hogy az önbecsülés sokkal gyakrabban 
lesz áldozata az olvasási problémáknak, mint az iskolai kudarcok bár-
mely más területének.” James Dobson

Azt gondolhatnánk, hogy az olvasás, mint kultúrtechnika ma 
már mindenki számára természetes művelet. Pedig az információ 
szerzés eme módjának sikeréhez nagyon sok, összetett működési fo-
lyamatra van szükség. Ennek érzékeltetésére egy érdekes kísérletre 
invitálnám az olvasót.

„A cmabritgei emegyeten kéüszit eikgy tnuamálny áitllsáa sznreit 
a szvkaaon Bleül nicsn jlneestögfée akann, mkénit rdeeözndenk el 
a btüek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó betű a hlyéen 
lygeen. Ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlö, a sövzeg 
aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jlneeésg mgáayzrataa az, 
hgoy az erbemi agy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.”

Gondolom sokak számára megdöbbentő az a tény, hogy a látszólag 
értelmetlen írás, értelmes szöveggé állt össze. Azt már a kutatásokból 
is tudjuk, hogy a problémamentes olvasás és a jó szintű szövegértés 
több nyelvi és nem nyelvi készség megfelelő működését feltételezi. A 
vizsgálatok arra is kiterjedtek, hogy mely képességek, készségek zava-
ra állhat az olvasási és a szövegértési nehézségek mögött. A probléma 
hátterében sokszor mutatható ki a beszédprodukció, beszédpercep-
ció működésének nehézsége, fonématudatosság gyengesége, emléke-
zeti működés zavara, a szókincs nem megfelelő mérete, téri tájékozó-
dási, szerialitási és vizuális-auditív észlelési zavarok. A háttérben meg-
húzódó problémák sora ezzel még koránt sem teljes.  Az eddig leírtak 
is arra hívják fel a figyelmet, hogy az olvasási nehézség kezelésére, kö-
zöttük a szövegértés fejlesztésére folyamatosan szükség van. 

Az imént említettek tükrében még fontosabb ismernünk azt a tényt, 
hogy a készségszintű, értő olvasás a tanulási sikerek kulcsa, és a gyerme-
kek jóléti szempontjából is elengedhetetlen. A pontos olvasás, szöveg-
értés tantárgyközi kulturális kompetencia, mely nélkülözhetetlen az is-
meretszerzéshez és a tanulók további fejlődéséhez. Sajnos a kísérletek és 
a tapasztalatok még is azt mutatják, hogy folyamatosan nő a tanulási 
zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek száma.

A tanulási zavar összetett problémakört jelző terminus, amely na-
gyon sokféle kórképben nyilvánul, nyilvánulhat meg. Ennek az ösz-
szetett problémakörnek egyik része a feladatmegértés nehezítettsége, 
amely gyakran az olvasás közben vétett hibákra és a szövegértés kudar-
cára vezethető vissza. Az olvasási gyengeség sokkal inkább egy állandó-
sult hiányt semmint egy fejlődési lemaradást tükröz, amely a következő 
tünetekkel jelentkezhet: nem megfelelő dekódolási készség, gyenge szó-
kincs, a stratégia és az aktív olvasás hiánya, gyenge helyesírás, a motivá-
ció hiánya, önbizalom hiánya, elkerülő magatartásformák. 

A pedagógiai gyakorlatban a megoldást sokszor olyan gyakor-
lókönyvek jelentik, amelyek különböző feladatokat tartalmaznak. 
Kétségkívül fontosak ezek, ám többnyire csak felületi kezelést biz-
tosítanak, holott a probléma, mint ahogy arra már utaltam, az ol-
vasást és a szövegértést meghatározó, részkészségek, képességek nem 
megfelelő működéséből ered. Ezen problémák orvoslására a fejlesz-
tő- gyógypedagógia adhat választ a megfelelő módszerek és eszkö-
zök segítségével, mivel a problémát a gyökerénél kezeli a „rátanítás” 
veszélye nélkül. 

Ehhez a munkához nyújt nagy segítséget a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár által megnyert pályázat, amely lehetővé tette 
Balatonalmádi két általános iskolájában tanuló sajátos nevelési igé-
nyű gyermekek magasabb színvonalon történő oktatását, fejleszté-
sét. A projekt a következő tanévben fejeződik be, így annak eredmé-
nyességéről a későbbiekben tudunk tájékoztatást adni.  

Nagyné Farkas Andrea, gyógypedagógus

Diáksport-eredmények
A Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet jelentő-

sebb diáksport-eredményei a 2012-13. tanévben
Játékos sportverseny (I-II. korcsoport): körzeti 1. hely, megyei 

2. hely. 
Labdarúgás: I. kcs. körzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely, II. 

kcs. körzeti 3. hely, III. kcs. körzeti 1. hely, megyei elődöntő 3. hely. 
Kézilabda: IV. kcs fiú körzeti 1. hely, megyei 7. hely, III. kcs. le-

ány körzeti 2. hely. 
Úszás: I. kcs. Toszkosz Hrisztosz 50 m gyors körzeti 3. hely, 

Kapus Zsófia 50m gyors körzeti 1. hely, megyei 3. hely, 50 m 
hát körzeti 1. hely, megyei 3. hely, Farkas Máté 50 m hát kör-
zeti 2. hely, 50 m mell körzeti 3. hely, II. kcs. Bognár Balázs 
50 m gyors körzeti 1. hely, megyei 4. hely, 50  hát körzeti 1. 
hely, megyei 3. hely, Bérces Bíbor 50 m gyors körzeti 3. hely, 
50 m mell körzeti 1. hely, megyei 3. hely, Németh Levente 50 
m mell körzeti 3. hely, 4x50 m fiú gyorsváltó körzeti 2. hely, 
III. kcs. Kónya Ádám 100 m gyors körzeti 3. hely, 50 m mell 
körzeti 2. hely, megyei 1. hely, országos 15. hely, Kajári Júlia 
100 m gyors körzeti 1. hely, megyei 2. hely, 100 m hát körzeti 
2. hely, megyei 1. hely, Bendicsek Bálint 100 m gyors megyei 
3. hely, 100 m mell megyei 4. hely, Simon Mátyás 100 m gyors 
megyei 4. hely, 4x50m fiú „B” kategória gyorsváltó körzeti 1. 
hely, megyei 2. hely, 4x50m fiú „A” kategória gyorsváltó kör-
zeti 1. hely, megyei 1. hely, IV. kcs. Kovács Máté 100 m gyors 
körzeti 1. hely, megyei 2. hely, 100 m mell körzeti 1. hely, me-
gyei 1. hely, országos 6. hely, Kuthi Gábor 100 m mell körze-
ti 2. hely, Mógor Zsófia 100 m mell körzeti 1. hely, megyei 2. 
hely, 4x50m fiú „A” kategória gyorsváltó körzeti 1. hely, me-
gyei 1. hely. 

Atlétika: Csapatversenyek: II. kcs. fiú körzeti 1. hely, megyei 5. 
hely, leány körzeti 2. hely. III. kcs. fiú körzeti 2. hely, leány körze-
ti 3. hely. IV. kcs. fiú körzeti 2. hely, leány körzeti 1. hely. Egyéni 
összetett versenyek: Batta Zoltán II. kcs. körzeti 1. hely, Sánta Sza-
bolcs II. körzeti 3. hely, Sánta Kornél III. kcs. körzeti 3. hely, Ta-
lián Viktória II. kcs. körzeti 3. hely, Mógor Zsófia IV. kcs. körzeti 
1. hely, Németh Virág körzeti 2. hely, Kovács Elina, körzeti 3. hely. 
Egyéni verseny: Mógor Zsófia IV. kcs. magasugrás megyei 1. hely, 
távolugrás megyei 3. hely. 

Bakony-Balaton Geopark vetélkedő: Buda Virág - Preczekján 
Ivett 4. helyezés, Áldozó Borbála - Kovács Dóra 5. helyezés

       
 

Gratulálunk végzős tanulóinknak! 

Kiváló eredménnyel zárják általános iskolai tanulmányaikat a 
Györgyi Dénes Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói. Már a 
felvételi dolgozatok értékelése után látható volt, hogy jól teljesítet-
tek a diákok. Az írásbeli dolgozatok összesített országos felvételi át-
lagához képest magasabb átlagteljesítménnyel bizonyították tudá-
sukat. Az országos átlag 49 %, míg a Györgyi Dénes Általános isko-
la tanulóinak átlagteljesítménye 61 % volt.

Így nem meglepő, hogy a 22 főből 10 tanulót vettek fel tehetség-
gondozó gimnáziumi képzésre. További három tanuló szintén gim-
náziumban folytatja tanulmányait. Nyolc tanuló szakközépiskolá-
ban, egy tanuló szakiskolában tanul tovább. 

Matematikaverseny
Eredmények a 2012/2013-as tanévben a Györgyi Dénes Általá-

nos Iskolában
Megyei Bolyai Matematika Csapatverseny: 4. osztály: 8., 12. 

és 30. hely, 5. osztály: 37. hely, 6. osztály: 11. és 16. hely, 7. osz-
tály: 22. hely

Bátaszéki Matematikaverseny: A 2. fordulóba jutott 4. osztály: 
Sági Tamás, Gelencsér András, Rézműves Miklós, 6. osztály: Gon-
dos Dániel, 7. osztály: Keő Péter. Az országos döntőben (3. forduló) 
Gondos Dániel 29. helyezést ért el 30 versenyző közül.

Varga Tamás Matematikaverseny: A megyei fordulóban   Keő 
Péter 2. helyezést ért el  a 7/2 kategóriában 26 versenyző közül.

Alapműveleti matematikaverseny (Veszprém város és környé-
ke): Ács Gréta 6. osztály, felkészítő tanár Tóthné Kunstár Judit, 
Szentmiklóssy Éva, pontszám 4, idő 34, hely 19. Izsó Lili 4. osztály, 
felkészítő tanár Kucserkáné Moravcsik Katalin, Hegyessy-Takács 
Edit, pontszám 13, idő 51, hely 16. Sági Tamás 4. osztály, felkészí-
tő tanár Kucserkáné Moravcsik Katalin pontszám 19, idő 51, hely 
4. Simon Mátyás 6. osztály, felkészítő tanár Tóthné Kunstár Judit, 
Szentmiklóssy Éva pontszám 9, idő 39, hely 7.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny: Iskolánkból 46-an vettek 
részt a megyei fordulóban. Csapateredmények: 3. évfolyam: 5. he-
lyezés, 4. évfolyam: 3. helyezés (Tagjai: Rézműves Miklós, Nádas 
András, Gelencsér András), 5. évfolyam: 21., 6. osztály:  8., 7. osz-
tály: 4., 8. osztály: 9., Egyéni eredmények: 4. b osztály: Rézműves 
Miklós 4. helyezés, Nádas Márton 10., 7. osztály: Kupcsik Márk 
12., Keő Péter 23. (A Kossuth Iskola a 30. helyig teszi közzé saját 
eredményeit.)

Sudoku Megyei Bajnokság: 7. osztály: Hódossy Réka 35. helye-
zés.  (A szülő kérésére indult a versenyen.)

Az Országos Kompetenciamérés 2012. évi matematika ered-
ménye iskolánkban: 6. osztályban I. Keő Péter, II. Kupcsik Márk

8. osztályban I., II.

Angol nyelvi verseny
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium angol nyelvi versenyén 1. 

helyezett: Németh Virág, Szerdahelyi Borbála, Felföldi Luca, pót-
tag: Jósa Adél.

Lovassy László Gimnázium angol nyelvi versenyén 2. helyezett: 
Németh Virág, Szerdahelyi Borbála, Jósa Adél, póttag: Felföldi 
Luca.

Megyei német verseny: Gergelyi Ádám (8. osztály) - nyolcadik 
helyezett,  Stelcz Rebeka (8. osztály)- tizenötödik helyezett, Bíró 
Márton (7. osztály) tizennegyedik helyezett

 Megyei történelem verseny: Gergelyi Ádám második helyezett.

Bakony-Balaton Geopark  
vetélkedő

Buda Virág - Preczekján Ivett 4. helyezés, Áldozó Borbála - Ko-
vács Dóra 5. helyezés.

A gyermekkönyvtár programjai
A 10 éve működő könyvtár kiemelt feladatként kezeli azokat a 

foglalkozásokat, rendezvényeket, amelyeket gyermekek illetve csa-
ládok részére szerveznek. Ezen programok célja, hogy a gyermekek 
számára a könyvtár vidám, derűs, nyitott, élményekkel teli hely le-
gyen, ahol a látogatók természetesnek veszik a könyvekkel teli kö-
zeget. A könyvtár dolgozói szeretnék a gyerekek figyelmét az olva-
sás felé fordítani, lehetőséget teremtve arra, hogy megszeressék azt.

Egyik ilyen program a Könyvfalóban való részvétel, amely egyfaj-
ta olvasójáték, egyben verseny is a gyerekeknek. Minden évben az 
őszi könyvtári napok keretein belül indítjuk. Cél a képzelet, a fantá-
zia fejlesztése, az ún. „belső mozi” beindítása, az olvasás megszeret-
tetése, személyes élménnyé tétele. Útnak indítás az igényes olvasóvá 
válás útján, így adva lehetőséget a gyerekeknek, hogy az iskolán kí-
vül, vidáman, szórakozva tanulhassanak és fejleszthessék képessége-
iket. Az érdekes-mulatságos-izgalmas-megható olvasmányokhoz rö-
vid, lényegre törő kérdéseket, feladványokat írunk, melyek megvá-
laszolásáért „bölcs bagoly” kártyákat kapnak a gyerekeknek. E kér-
dések megválaszolása során képet kapunk arról, hogy a gyerekek 
mennyire értették meg a könyvet. Az elolvasott könyvhöz rajzokat 
is készíthetnek. Jutalmuk a tanév végén egy közös zárójáték, ahol 
nem csak könyvjutalmat kaphatnak a résztvevők, hanem ügyességi 
játékokon is részt vehetnek.

Rendszeresen tartunk a könyvtárban egyedi, különböző tantár-
gyakhoz, témakörökhöz tartozó játékos foglalkozásokat, könyvtári 
környezetben segítjük az iskolában szerzett tudás elmélyítését: pél-
dául „Szülőföldem Magyarország”, „A török kor Magyarországon” 
témakörökben. Ugyanígy fogadunk óvodai csoportokat is egy kis 
délelőtti „Mesebeszéd”-re.

Nagy örömünkre a gyermekkönyvtárban tartja foglalkozásait a 
Tücsökzene, ahol 6 hónapos kortól 4 éves korig Nádasné Varga Ka-
talin tanít a kicsiknek és szüleiknek mondókákat, énekeket. A kife-
jezetten e korosztály számára válogatott dalok, játékok észrevétlenül 
fejlesztik a zenei hallást, ritmusérzéket, a mozgást, az összpontosí-
tást, a memóriát, miközben az együtt töltött idő derűjével is meg-
ajándékoznak. Szintén nálunk gyűlnek össze a Baba Mama Klub 
tagjai, ahol a szülőknek lehetőségük van a egy-egy előadás meghall-
gatására az őket érdeklő témakörökben, valamint beszélgetésre, a ta-
pasztalatok megosztására.

Olvasójáték a Könyvfalóban

Kedves Almádi Lakosok!
Jön a nyár! Aki családi háza vagy lakása felújításába kezd és ki-

cseréli régi ajtóit, ablakait, kérjük – ha megtehetik –, hogy azokat 
ne dobják ki!

Szívesen vennénk adományként – tokkal együtt – egy öt gyer-
mekes, anyagi problémákkal küszködő család számára Balatonal-
mádiban. A felajánlásokat a Balatonalmádi Szociális Alapszolgál-
tatási Központban Melnecsukné Vati Judit fogadja az 542-554-es 
telefonszámon.

Köszönettel a Családsegítő Szolgálat munkatársai
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Vörösberényi iskola
Sikeres felvételi vizsgák

A Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályosai sikeresen helytáll-
tak a felvételi vizsgákon és valamennyien felvételt nyertek.  A jelent-
kezések alapján a 23 fő végzőst 1 kivételével az 1. illetve a 2. helyre 
vették fel. 83%-uk érettségit adó iskolába jutott be. Közülük csak-
nem minden második, összesen 8 fő, tehetséggondozó gimnázium-
ban tanul tovább: 3 fő Lovassy László Gimnázium, 3 fő Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium, 2 fő Vetési Albert Gimnázium 

    Gillich Lászlóné osztályfőnök

„Be-natur” kirándulás 

2013. május 21-én iskolánk lehetőséget kapott a Be-Natur nem-
zetközi projekt keretében elnyert ismeretterjesztő kirándulásra.

Uticélunk a Kis-Balaton fokozottan védett természetvédelmi te-
rület két vizes élőhelye a Diás sziget-Fekete István emlékház, ma-
dármegfigyelés, valamint a kápolnapusztai bivaly-rezervátum meg-
tekintése volt.

A kirándulásra 46 fő 5-8. osztályos tanuló és 4 fő kísérő tanár uta-
zott. A látogatáson kívül adminisztrációs kéréseket (fényképes do-
kumentációval ellátott írásos beszámoló) is teljesítettünk. A kelle-
mes időjárás, a kiváló szakvezetés és a bőséges látnivaló tartalmas 
szórakozást nyújtott. Pataki Éva biológia szaktanár

Vitorlás siker
Gratulálunk Scharf Máté 8. o. tanulónak, aki remek teljesítményt 

nyújtva bekerült a Magyar Ifjúsági Vitorlás Válogatottba Laser 4.7 
hajóosztályban, s indulási jogot szerzett a 2013. évi Európa-és Vi-
lágbajnokságra. További sikeres versenyzést kívánunk!

Gillich Lászlóné osztályfőnök

Berényi elsősök bemutatkozása   
2013 május 9.-én 16.30-kor Zsapka Andrea tanárnő által szé-

pen feldíszített Vörösberényi Kultúrházban a Vörösberényi Általá-
nos Iskola 26 első osztályos tanulója mutatkozott be egy 30 perces 
műsorral.

A nézőtér a kultúrházban zsúfolásig megtelt érdeklődő, kedves 
szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal. A kiselsősök szívvel-lélek-
kel készültek erre az alkalomra (felkészítőik  Domonkosné Tóth 
Anikó osztályfőnök, Zanathyné Gerstmár Erika napközis csoport-
vezető, tanítónő segítségével), hogy bebizonyítsák, óvodásokból 
igazi iskolásokká váltak. Magabiztosan játszottak a színpadon, ki-
pirult arccal fújták a mondókákat  és büszkén fogadták a vastapsot 
előadásuk végén. Az ötödik osztályosoktól Kovács Katalin tanár-
nő vezetésével iskolai nyakkendőt kaptak az elsősök. Majd Németh 
Béla igazgató úr kedves, közvetlen szavakkal és kézfogással köszön-
tötte a legkisebb iskolásokat. Ezt az ünnepélyes alkalmat tette színe-
sebbé az alsó- és felső tagozatos diákok verses, zenés, hangszeres sze-
replése. A műsor után csodálatosan megterített asztal várta a kisdi-
ákokat. Finom süteménnyel és üdítővel fogadta őket a Szülői Mun-
kaközösség. Ezt követte a kiselsősök megajándékozása füzettel és is-
kolajelvénnyel hímzett fehér pólóval. A Diák Önkormányzat aján-
dékát Zsapka Andrea tanárnőtől vehették át a gyermekek.

 Bucsyné Mészöly Judit által szervezett iskolai ünnepség megható 
és szívhez szóló percekkel ajándékozta meg a részvevőket.

Domonkosné Tóth Anikó osztályfőnök

Vörösberényi sporteredmények
Játékos sportverseny körzeti forduló: 2. hely
Úszás Megyei döntő: I. korcsoport: Bíró Dominika 50 m há-

ton: 5. hely, II. korcsoport: Orbán Alexandra 50 m mellen: 4. hely, 
Csíki Lilian 50 m gyorson: 2. hely, 50 m háton: 3. hely, III. korcso-
port fiú: Bartha Dániel 100 m gyors 1. hely, III. korcsoport leány: 
Szabó Dominika100 m hát 2. hely, Leány 4X50 m gyors váltó 2. 
hely (Szabó Dominika, Zab Martina, Mohos Evelin, Kovács Rebe-
ka) Diákolimpia úszás országos:, III. korcsoport Bartha Dániel 100 
m gyors 17. hely        

Atlétika körzeti  versenyen többpróba versenyszámban: II. korcs. 
fiú csapat: 2. hely, Herendi Bence egyéniben: 2. hely, II. korcs. lány 
csapat: 1. hely, Gaschler Dominika egyéniben: 1. hely, Kórusz Réka 
egyéniben: 2. hely A megyei döntőn lány csapat: 4. hely Gaschler 
Dominika azonos pontszámmal 2. hely Körzeti atlétika versenyen: 
III. korcsoport fiú csapat 1. hely, III. korcsoport összetett egyéni 
fiú: Mészáros András 1.hely, IV. korcsoport fiú csapat 3. hely, le-
ány csapat 2. hely

Diákolimpia körzeti teremlabdarúgás IV. korcsoport 2. 
hely 

Diákolimpia fiú labdarúgás körzeti döntő: III. korcsoport 2. 
hely. 

Pataki Éva és Purgel Henriett
testnevelők

Tanórák a természetben
Az év folyamán rendhagyó környezetismeret órákon vett részt 

iskolánk három osztálya (2.a,4.a,4.b). Megismerkedtek az Arbo-
rétum különleges növényeivel. Nagyszerű élmény volt egy állatte-
nyésztő gazdaságban tett látogatás is, melyen lovaglásra, kocsiká-
zásra, állatsimogatásra és kecskefejésre is módjuk volt gyermekeink-
nek.

A stílusos étkezés technikája 
A 3. osztályosok a vendégvárás teendőivel, örömeivel ismerkedtek 

a technika óra keretében. Nagy mulatság volt a szépen megterített 
asztalnál elfogyasztani a „villástízórait”, a nutellás kenyeret.

Bucsyné Mészöly Judit alsós munkaközösség vezető

Látogatás a Jókai Villában  
Május 9-én a berényi hetedikesek a füredi Jókai-házat látogatták 

meg. A villa látnivalóit egy idegenvezető mutatta be. Többek között 
láthatták azt az íróasztalt, amelyen Az arany ember című regény szü-
letett. A nagy mesemondó életéről szóló gazdag kiállítás, a szemé-
lyes relikviák minden irodalmat kedvelő érdeklődő számára aján-
lott. Rózsás Józsefné szaktanár

Történelmet írtunk  

Az idei tanévben iskolánk két-két csapattal nevezett a „Török Vi-
lág” címmel rendezett regionális- és a „Haza és haladás” elnevezésű 
országos történelem és műveltségi vetélkedőbe.

Mindkét verseny komoly előzetes kutatómunkát és felkészülést 
igényelt, novembertől kezdődően havonta kellett 10-14 összetett 
feladatból álló kérdéssort megoldani. Az elméleti tudásra épülő fel-
adványok (az adott történelmi korszakok eseményei, kiemelkedő 
személyiségeinek tevékenysége, kultúrtörténeti emlékek és azok 
megjelenése a művészeti alkotásokban, képzőművészetben, iroda-
lomban, illetve zenében) mellett nagy hangsúlyt helyeztek a szer-
vezők a kreativitást, ötletességet igénylő feladatokra (térképkészítés, 
újságcikk-, levél- és vers írása, krónika-, tabló- és albumkészítés).

A versengésbe szép számmal neveztek be az ország különböző te-
lepüléseinek általános iskolái (7-8. osztályos tanulókkal).

A török versenyt szervező lovászi (Zala megye) Buda Ernő Körze-
ti Általános Iskola a tíz legeredményesebb csapatot hívta meg a regi-
onális döntőre (május 10-ére). Az egész napos vetélkedés során szó-
beli és írásbeli feladatokban kellett számot adni tudásukról a finálé-
ba került diákoknak.

Iskolánk mindkét csapata remek teljesítményt nyújtott, a Kovács 
Csenge, Nagy Artúr, Pohl László és Rezi Bence alkotta „Törökve-
rők” a 4. helyen végeztek, a Bucsy Benjámin, Izsó Ferenc Áron, 
Kedves Máté Örs és Zanathy Barnabás tanulókból álló „Almádi 
Honvédők” pedig megnyerték a színvonalas versenyt.

Ugyanezen tanulóink bejutottak a debreceni Benedek Elek Álta-
lános Iskola által szervezett (reformkori) komplex történelem és mű-
veltségi vetélkedőre is (a legjobb 15 közé), amelynek országos döntő-
jében a „Balatoni Reformerek” csapat III a „Legjobbászok” csapat V. 
helyen végzett. Mindkét csapatunk a kreativitásért és kézműves alko-
tásokért különdíjban is részesült. Csetényi Tamásné, Zsapka Andrea

A Törökverők és az Almádi Honvédők

Szia csacsi

Diákélet a berényi iskolában
 Iskolánk diákönkormányzata fő feladatának tekinti a szabad-

idő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek, események szerve-
zését. Célunk, hogy tanulóink jól érezzék magukat az intézmény-
ben, s ehhez igyekszünk számukra tartalmas programokat bizto-
sítani.

Tanévnyitáskor apró meglepetéssel vártunk az első osztályosokat, 
s polgárrá avatásuk alkalmából (májusban) szintén jelképes aján-
dékkal köszöntöttük őket.

Évek óta hagyomány iskolánkban az Európai Mobilitási Hét-
hez kapcsolódóan az Autómentes Nap megszervezése. Ilyenkor 
diákjainkkal (vonatos) kirándulásokon, túrákon veszünk részt. 
Az idei tanévben a szűkös anyagi körülmények miatt település-
részünkön belül maradtunk, alsó tagozatos évfolyamaink a köze-
li Malom-völgyben játékos- ügyességi feladatokban mérték ösz-
sze erejüket, a felsősök pedig tájfutásban próbálhatták ki magu-
kat a Megye-hegyen Bikki Sándor testnevelő segítő közreműkö-
désével.

Két ízben rendeztünk papírgyűjtési akciót, az őszi a Balkom 
jóvoltából ÖKO-játszóparkkal kiegészült ki, a tavaszit pedig 
PET-palack gyűjtéssel és zsugorítással kötöttük egybe, amely-
hez ugyancsak a helyi kommunális szolgáltatótól kaptunk egy 
műanyag tárolót állandó kihelyezésre. A környezettudatos neve-
lés mellett más fontossággal is bírnak ezek a kezdeményezések, 
ugyanis a gyűjtésekből befolyt összegből tudjuk finanszírozni a 
diákprogramokat.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan, szintén hagyományosnak te-
kinthető Kakaó Partit rendeztünk alsósaink számára, ahol a forró 
italon és kalácson kívül bábelőadás és táncos mulatság várta őket. A 
felsősök a megszokott Mikulás Bulin szórakozhattak, melyen cso-
koládéval és üdítővel leptük meg valamennyiüket. 

Az adventi készülődés jegyében projektnapot szerveztünk a felsős 
évfolyamok körében. A nap Pataki Éva kolléganő javaslatára és se-
gítségével bensőséges hangulatú kamarahangversennyel kezdődött, 
zeneiskolás tanulóink gitár-, illetve zongoradarabokat játszottak. 
Ezután 8 helyszínen lehetett különböző kézműves tevékenységeket 
folytatni, ajándékokat készíteni.

Februárban a farsangi bál sikeres lebonyolításán munkálkodtunk. 
A szaktanáraink által előkészített témanapokhoz (elsősegélynap, 

filmnap) támogatást nyújtottunk. Az iskolai és nemzeti ünnepeink-
ről való méltó megemlékezéseket dekorációval, valamint rádiómű-
sor szerkesztésével segítettük. 

Május végi diáknapunkra ugrálóvárat és játszóbuszt béreltünk a 
gyermekek megörvendeztetésére, tanár-diák kosármérkőzést szer-
veztünk, amelybe már hosszú évek óta Surányiné Erzsike segít be. 
Emellett az alsó tagozatosok a város és Molnárné Perus Zsuzsa jó-
voltából a Játékos Balaton elnevezésű játszóparkban ügyeskedhet-
tek. A felsősök számára 10 helyszínes kalandparkot terveztünk, 
melyből 7 állomáson a sporté volt a főszerep, 3 pedig a fizika rejtel-
meibe kalauzolta a tanulókat. Utóbbi Kovács Katalin tanárnő elő-
készítő munkájával és irányításával 7. és 8. osztályos diákjaink, va-
lamint Kittlinger András informatikus kollégánk által valósulhatott 
meg.

Június első hetében 33 tanulóval erdei táborozásra indul(t)
unk a Velencei-tóhoz, az utolsó tanítási hétre pedig szabad-
idős tevékenységeket tervezünk (túrázás, akadályverseny, stran-
dolás).

Reméljük, hogy sikerül diákságunk számára emlékezetes progra-
mokat nyújtanunk!

 Zsapka Andrea  
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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ban tanul tovább: 3 fő Lovassy László Gimnázium, 3 fő Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium, 2 fő Vetési Albert Gimnázium 
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zetközi projekt keretében elnyert ismeretterjesztő kirándulásra.
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dármegfigyelés, valamint a kápolnapusztai bivaly-rezervátum meg-
tekintése volt.

A kirándulásra 46 fő 5-8. osztályos tanuló és 4 fő kísérő tanár uta-
zott. A látogatáson kívül adminisztrációs kéréseket (fényképes do-
kumentációval ellátott írásos beszámoló) is teljesítettünk. A kelle-
mes időjárás, a kiváló szakvezetés és a bőséges látnivaló tartalmas 
szórakozást nyújtott. Pataki Éva biológia szaktanár

Vitorlás siker
Gratulálunk Scharf Máté 8. o. tanulónak, aki remek teljesítményt 

nyújtva bekerült a Magyar Ifjúsági Vitorlás Válogatottba Laser 4.7 
hajóosztályban, s indulási jogot szerzett a 2013. évi Európa-és Vi-
lágbajnokságra. További sikeres versenyzést kívánunk!
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2013 május 9.-én 16.30-kor Zsapka Andrea tanárnő által szé-

pen feldíszített Vörösberényi Kultúrházban a Vörösberényi Általá-
nos Iskola 26 első osztályos tanulója mutatkozott be egy 30 perces 
műsorral.

A nézőtér a kultúrházban zsúfolásig megtelt érdeklődő, kedves 
szülőkkel, gyerekekkel, pedagógusokkal. A kiselsősök szívvel-lélek-
kel készültek erre az alkalomra (felkészítőik  Domonkosné Tóth 
Anikó osztályfőnök, Zanathyné Gerstmár Erika napközis csoport-
vezető, tanítónő segítségével), hogy bebizonyítsák, óvodásokból 
igazi iskolásokká váltak. Magabiztosan játszottak a színpadon, ki-
pirult arccal fújták a mondókákat  és büszkén fogadták a vastapsot 
előadásuk végén. Az ötödik osztályosoktól Kovács Katalin tanár-
nő vezetésével iskolai nyakkendőt kaptak az elsősök. Majd Németh 
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kolajelvénnyel hímzett fehér pólóval. A Diák Önkormányzat aján-
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Az idei tanévben iskolánk két-két csapattal nevezett a „Török Vi-
lág” címmel rendezett regionális- és a „Haza és haladás” elnevezésű 
országos történelem és műveltségi vetélkedőbe.

Mindkét verseny komoly előzetes kutatómunkát és felkészülést 
igényelt, novembertől kezdődően havonta kellett 10-14 összetett 
feladatból álló kérdéssort megoldani. Az elméleti tudásra épülő fel-
adványok (az adott történelmi korszakok eseményei, kiemelkedő 
személyiségeinek tevékenysége, kultúrtörténeti emlékek és azok 
megjelenése a művészeti alkotásokban, képzőművészetben, iroda-
lomban, illetve zenében) mellett nagy hangsúlyt helyeztek a szer-
vezők a kreativitást, ötletességet igénylő feladatokra (térképkészítés, 
újságcikk-, levél- és vers írása, krónika-, tabló- és albumkészítés).

A versengésbe szép számmal neveztek be az ország különböző te-
lepüléseinek általános iskolái (7-8. osztályos tanulókkal).

A török versenyt szervező lovászi (Zala megye) Buda Ernő Körze-
ti Általános Iskola a tíz legeredményesebb csapatot hívta meg a regi-
onális döntőre (május 10-ére). Az egész napos vetélkedés során szó-
beli és írásbeli feladatokban kellett számot adni tudásukról a finálé-
ba került diákoknak.

Iskolánk mindkét csapata remek teljesítményt nyújtott, a Kovács 
Csenge, Nagy Artúr, Pohl László és Rezi Bence alkotta „Törökve-
rők” a 4. helyen végeztek, a Bucsy Benjámin, Izsó Ferenc Áron, 
Kedves Máté Örs és Zanathy Barnabás tanulókból álló „Almádi 
Honvédők” pedig megnyerték a színvonalas versenyt.

Ugyanezen tanulóink bejutottak a debreceni Benedek Elek Álta-
lános Iskola által szervezett (reformkori) komplex történelem és mű-
veltségi vetélkedőre is (a legjobb 15 közé), amelynek országos döntő-
jében a „Balatoni Reformerek” csapat III a „Legjobbászok” csapat V. 
helyen végzett. Mindkét csapatunk a kreativitásért és kézműves alko-
tásokért különdíjban is részesült. Csetényi Tamásné, Zsapka Andrea

A Törökverők és az Almádi Honvédők

Szia csacsi

Diákélet a berényi iskolában
 Iskolánk diákönkormányzata fő feladatának tekinti a szabad-

idő hasznos eltöltésére irányuló tevékenységek, események szerve-
zését. Célunk, hogy tanulóink jól érezzék magukat az intézmény-
ben, s ehhez igyekszünk számukra tartalmas programokat bizto-
sítani.

Tanévnyitáskor apró meglepetéssel vártunk az első osztályosokat, 
s polgárrá avatásuk alkalmából (májusban) szintén jelképes aján-
dékkal köszöntöttük őket.

Évek óta hagyomány iskolánkban az Európai Mobilitási Hét-
hez kapcsolódóan az Autómentes Nap megszervezése. Ilyenkor 
diákjainkkal (vonatos) kirándulásokon, túrákon veszünk részt. 
Az idei tanévben a szűkös anyagi körülmények miatt település-
részünkön belül maradtunk, alsó tagozatos évfolyamaink a köze-
li Malom-völgyben játékos- ügyességi feladatokban mérték ösz-
sze erejüket, a felsősök pedig tájfutásban próbálhatták ki magu-
kat a Megye-hegyen Bikki Sándor testnevelő segítő közreműkö-
désével.

Két ízben rendeztünk papírgyűjtési akciót, az őszi a Balkom 
jóvoltából ÖKO-játszóparkkal kiegészült ki, a tavaszit pedig 
PET-palack gyűjtéssel és zsugorítással kötöttük egybe, amely-
hez ugyancsak a helyi kommunális szolgáltatótól kaptunk egy 
műanyag tárolót állandó kihelyezésre. A környezettudatos neve-
lés mellett más fontossággal is bírnak ezek a kezdeményezések, 
ugyanis a gyűjtésekből befolyt összegből tudjuk finanszírozni a 
diákprogramokat.

A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan, szintén hagyományosnak te-
kinthető Kakaó Partit rendeztünk alsósaink számára, ahol a forró 
italon és kalácson kívül bábelőadás és táncos mulatság várta őket. A 
felsősök a megszokott Mikulás Bulin szórakozhattak, melyen cso-
koládéval és üdítővel leptük meg valamennyiüket. 

Az adventi készülődés jegyében projektnapot szerveztünk a felsős 
évfolyamok körében. A nap Pataki Éva kolléganő javaslatára és se-
gítségével bensőséges hangulatú kamarahangversennyel kezdődött, 
zeneiskolás tanulóink gitár-, illetve zongoradarabokat játszottak. 
Ezután 8 helyszínen lehetett különböző kézműves tevékenységeket 
folytatni, ajándékokat készíteni.

Februárban a farsangi bál sikeres lebonyolításán munkálkodtunk. 
A szaktanáraink által előkészített témanapokhoz (elsősegélynap, 

filmnap) támogatást nyújtottunk. Az iskolai és nemzeti ünnepeink-
ről való méltó megemlékezéseket dekorációval, valamint rádiómű-
sor szerkesztésével segítettük. 

Május végi diáknapunkra ugrálóvárat és játszóbuszt béreltünk a 
gyermekek megörvendeztetésére, tanár-diák kosármérkőzést szer-
veztünk, amelybe már hosszú évek óta Surányiné Erzsike segít be. 
Emellett az alsó tagozatosok a város és Molnárné Perus Zsuzsa jó-
voltából a Játékos Balaton elnevezésű játszóparkban ügyeskedhet-
tek. A felsősök számára 10 helyszínes kalandparkot terveztünk, 
melyből 7 állomáson a sporté volt a főszerep, 3 pedig a fizika rejtel-
meibe kalauzolta a tanulókat. Utóbbi Kovács Katalin tanárnő elő-
készítő munkájával és irányításával 7. és 8. osztályos diákjaink, va-
lamint Kittlinger András informatikus kollégánk által valósulhatott 
meg.

Június első hetében 33 tanulóval erdei táborozásra indul(t)
unk a Velencei-tóhoz, az utolsó tanítási hétre pedig szabad-
idős tevékenységeket tervezünk (túrázás, akadályverseny, stran-
dolás).

Reméljük, hogy sikerül diákságunk számára emlékezetes progra-
mokat nyújtanunk!

 Zsapka Andrea  
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. június 1. és június 28. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: sarayanna@gmail.com

A programajánlót összeállítatja: Fábiánné Sáray Anna (20/377-21-57)

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

Június 4. kedd 17 óra 
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN  
Köszöntőt mond: Bálint Sándor, a Konzervatív Kör elnöke 
Ünnepi beszédet: Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára 
Közreműködik: Radics Tibor tárogatóművész 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Trianon Emlékmű 
A megemlékezés koszorúzással zárul. Koszorúzási szándékukat kérjük júni-
us 4-én, kedd 12 óráig jelezzék a szervezőknek. 
Szervező: Konzervatív Kör és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 
 
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 pár-
kapcsolatról 
Gondolkodjunk együtt! Megismerhetjük lelkész, pszichológusok, családte-
rapeuták véleményét.
1. Bevezető előadást tart Fauszt Gyula református lelkipásztor
2. Női szerepelvárások napjainkban. Hogy lehet a mai nő anya? Hagyomá-
nyos szerepek, a szerepelvárások változása
Előadó Jutasi Mónika klinikai szakpszichológus, családterapeuta
3. A férfi szerep változásai. A férfi szerep válságának, változásainak jelei, a 
férfiak elbizonytalanodásának okai, a férfi szerep újraformálásának szem-
pontjai
Előadó Bálint Bánk pszichológus családterapeuta
4. A kapcsolat fejlődése tűzön, vízen át.  Természetes krízisek a párkapcso-
latban. Győzhetünk vagy veszíthetünk mindketten. Melyiket válasszuk?
Előadó Józsáné Dr. Virág Márta orvos, családterapeuta
Jegy ára: 1000 Ft, a helyszínen, az előadás előtt megváltható.
A befolyt összeget a vörösberényi erődített református templom felújításá-
ra fordítunk.
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 János Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói, tanulói.
Zenés utazásra hívjuk Önöket! Élvezhetjük a magyar zenét, és betekintést 
nyerhetünk más népek zenéjébe, hallhatunk dél-amerikai, latin-amerikai, 
afrikai ritmusokat, japán tradicionális dobzenét. Megismerhetünk ütő-
hangszeres kamaraműveket, átiratokat is, élvezhetjük az ütős dallamhang-
szerek csodás hangzását. A koncert időtartama kb. 1 óra. 
Jegy ára: 1000 Ft, a helyszínen, az előadás előtt megváltható. 
A befolyt összeget a vörösberényi erődített református templom felújításá-
ra fordítunk.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 13. csütörtök 17 óra 
ZENEISKOLAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kósa György Városi Zeneiskola 
Tel.: 88/542-590 

Június 13. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA „BALATONI NYÁRKÖSZÖNTŐ” 
Holányi Julianna festőművész kiállításának megnyitója 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 14. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA 
KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL! 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék következő fordulójának ered-
ményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Június 14. péntek 19. 30 óra
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
Közreműködik: Burik Gábor (Sárisáp) 
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Június 15. szombat 19 óra 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS DR. ÓVÁRI FERENCRŐL SZÜLETÉSÉNEK 
155., HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítást megnyitja: Czuczor Sándor, európai jószolgálati nagykövet 
Dr. Óvári Ferenc életművét bemutatja: Kovács István, a Honismereti és 
Városszépítő Kör elnöke  
A kiállítás megtekinthető július 6-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Szervező: Honismereti és Városszépítő Kör és a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István), 88/542-506 

2013. június 16-án vasárnap 9.30 órától
LOVASKAVALKÁD
CAN-C2 kettesfogathajtó viadal valamint „SZLV” akadályhajtás
Helyszín: a Vörösberényi Általános Iskola alatti rét
Program: 9.30 Fogatbírálat, 10.00 „C” I. forduló, 11.30 „SZLV” I. fordu-
ló, 14.00 „C” II. forduló, 15.30 „SZLV” II. forduló, 17.00 Vadászhajtás, 
18.00 Eredményhirdetés
A rendezvény ingyenes, és Balatonalmádi Város Önkormányzatának támo-
gatásával valósul meg. A rendezvény ideje alatt: hintózásra és pónizásra is 
lesz lehetőség! Mindenkit szeretettel várunk!
Információ: www.szentesifarm.hu 06 30 270 78 64

Június 16. vasárnap 18 óra 
„EGY HOLLANDIAI UTAZÁS ELŐESTÉJE” 
Gárdonyi Zoltán Kamara Zenekar koncertje 
Belépő egy pohár itallal: 500 Ft 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 21. péntek 17 óra
JANIKOVSZKY ÉVA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Gyanítom, hogy napjainkban kevés olyan hazánk fia van, kinek nincs leg-
alább egy Janikovszky Éva könyv a polcán. Legyen az mai óvodás, kisiskolás, 
fiatal vagy idős, az írónő könyvei generációról generációra kincsként örök-
lődnek. 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 
A kiállítás megtekinthető augusztus 14-ig, az intézmény nyitva tartási ide-
jében. 
Tel.: 88/542-514 (Pannónia Könyvtár) 
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Június 24. hétfő 21 óra 
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG ÉS TŰZGYÚJTÁS 
A Szentivánéj Szent Iván napjának előestéje, azaz a június 23-ról 24-re vir-
radó éjszaka. A kereszténység előtti időkből származó hagyomány szerint 
ez a nyári napforduló ünnepe. A szerelem, a termékenység és a megtisztu-
lás éjszakája ez, mikor örömtüzek lángolnak fel a világ minden táján. Ba-
latonalmádiban régi hagyomány, hogy ezen az estén vidám programokkal, 
zenével és tánccal ünneplünk.  
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Június 29. 19.00 óra
A Vörösberényi Református Erődtemplom orgonájáért szervezett 
2. jótékonysági duplakoncert
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Balatonalmádi, Gábor Áron u. 6. (balra)
lgeszolgálatot tart főtiszteletű Steinbach József református
püspök és Faust Gyula református lelkipásztor.
A koncerten közreműködnek énekkarok, zenekarok,
szólisták, valamint további előadóművészek.
A rendezvények szeretetvendégséggel zárulnak.
A belépök ára szombaton 1500 forint, vasárnap persely kerül
kihelyezésre.
További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com
Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, faust.gyula@upcmail.hu

Június 30. 09.00 óra
A Vörösberényi Református Erődtemplom orgonájáért szervezett 
2. jótékonysági duplakoncert
Helyszín: Balatonfűzfői Református Templom Balatonfűzfő, József Attila u. 6. 
(jobbra)
lgeszolgálatot tart főtiszteletű Steinbach József református
püspök és Faust Gyula református lelkipásztor.
A koncerten közreműködnek énekkarok, zenekarok,
szólisták, valamint további előadóművészek.
A rendezvények szeretetvendégséggel zárulnak.
A belépök ára szombaton 1500 forint, vasárnap persely kerül
kihelyezésre.
További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com
Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, faust.gyula@upcmail.hu

Június 27. csütörtök 18 óra
PROKSZA GYÖNGYI FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Padlásgaléria (Széchenyi sétány 1.)  
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Tel.: 88/542-506

Június 27. csütörtök 19 óra 
TALÁLKOZÓ BÖJTE CSABA ATYÁVAL 
A BALATONI CSILLAGÖSVÉNY PROGRAM KERETÉBEN 
Vendég: Marosszéki Kodály Zoltán Kórus 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 

Június 28-30. péntek-vasárnap 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM  
A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé-
szetek hagyományos Balaton parti ünnepe. Állandó programok: mestersé-
gek fortélyai és népművészeti bemutatkozók. A bemutatóknak mindenki 
részese lehet, a mesterségeket mindenki kipróbálhatja. Bemutatkozó mes-
terek: hímző, fafaragó, faszobrász, kosárfonó, szövő, gyöngyfűző, kovács, 
mézeskalácsos, söprű- és fajáték készítő, gyapjú fonó. A vigadalom ide-
je alatt hagyományos ételek, italok kínálata és Mandulás Táncház, vala-
mint az almádi néptáncosok műsorai. Vendégeink a litéri Zöldág és Szá-
razág Táncegyüttes. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-41-00 (Molnárné Perus Zsuzsa)

Június 30. vasárnap 20 óra 
MENNYEI HARMÓNIÁK AZ ŐSI FALAK Között 
A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola TIBIA KAMARAZENE EGYÜT-
TESE jótékonysági koncertje a vörösberényi református erődtemplom 
orgonájáért. Műsoron főleg barokk szerzők (Vivaldi, Loeillet, Castello, 
Dornel, Esterházy) művei. Közreműködik: Mészárosné Lengyel Szabina 
(spinet) A hangverseny megrendezését a Nemzeti Tehetség Program és a 
Tinódi Alapítvány támogatta.
Helyszín: Vörösberényi Erődtemplom 
Tel.: 20/36 222 77 (Békefi Antal Attila)

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
JÁTÉKOS BALATON * CIMBORA TÁBOR 
Helyszín: Wesselényi strand
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-4100

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola (Bodajk) tábora 
Táborzáró, bemutatkozó fellépés július 5-én, pénteken az Almádi Napok 
keretében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 22/410-955

Július 5-7. péntek-szombat-vasárnap 
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 12. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
Dékány András (Budapest)
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel: 88/438-435

Július 13. szombat 19 óra 
SFUMATO – 5KOR Képzőművész Csoport (Budapest) kiállításának 
megnyitója 
Kiállító művészek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston 
és Magyar József
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Július 12-14. péntek-szombat-vasárnap 
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 19-21. péntek-szombat-vasárnap
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 24-28. szerda-vasárnap 
XVIII. Pannónia – Nitrokémia Kupa 
Nemzetközi egyéni sakkverseny 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kelet-Balatoni Sakk Egyesület
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
Rendezvények Balatonalmádiban 2013. június 1. és június 28. között

Lapzárta: minden hónap 25. napja! 
A programokat a következő címre várjuk: sarayanna@gmail.com

A programajánlót összeállítatja: Fábiánné Sáray Anna (20/377-21-57)

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

Június 4. kedd 17 óra 
MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN  
Köszöntőt mond: Bálint Sándor, a Konzervatív Kör elnöke 
Ünnepi beszédet: Dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamen-
ti államtitkára 
Közreműködik: Radics Tibor tárogatóművész 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Trianon Emlékmű 
A megemlékezés koszorúzással zárul. Koszorúzási szándékukat kérjük júni-
us 4-én, kedd 12 óráig jelezzék a szervezőknek. 
Szervező: Konzervatív Kör és a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 
 
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 pár-
kapcsolatról 
Gondolkodjunk együtt! Megismerhetjük lelkész, pszichológusok, családte-
rapeuták véleményét.
1. Bevezető előadást tart Fauszt Gyula református lelkipásztor
2. Női szerepelvárások napjainkban. Hogy lehet a mai nő anya? Hagyomá-
nyos szerepek, a szerepelvárások változása
Előadó Jutasi Mónika klinikai szakpszichológus, családterapeuta
3. A férfi szerep változásai. A férfi szerep válságának, változásainak jelei, a 
férfiak elbizonytalanodásának okai, a férfi szerep újraformálásának szem-
pontjai
Előadó Bálint Bánk pszichológus családterapeuta
4. A kapcsolat fejlődése tűzön, vízen át.  Természetes krízisek a párkapcso-
latban. Győzhetünk vagy veszíthetünk mindketten. Melyiket válasszuk?
Előadó Józsáné Dr. Virág Márta orvos, családterapeuta
Jegy ára: 1000 Ft, a helyszínen, az előadás előtt megváltható.
A befolyt összeget a vörösberényi erődített református templom felújításá-
ra fordítunk.
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 János Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatói, tanulói.
Zenés utazásra hívjuk Önöket! Élvezhetjük a magyar zenét, és betekintést 
nyerhetünk más népek zenéjébe, hallhatunk dél-amerikai, latin-amerikai, 
afrikai ritmusokat, japán tradicionális dobzenét. Megismerhetünk ütő-
hangszeres kamaraműveket, átiratokat is, élvezhetjük az ütős dallamhang-
szerek csodás hangzását. A koncert időtartama kb. 1 óra. 
Jegy ára: 1000 Ft, a helyszínen, az előadás előtt megváltható. 
A befolyt összeget a vörösberényi erődített református templom felújításá-
ra fordítunk.
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 20/314-5291 (Józsáné Virág Márta)

Június 13. csütörtök 17 óra 
ZENEISKOLAI ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kósa György Városi Zeneiskola 
Tel.: 88/542-590 

Június 13. csütörtök 18 óra 
MAGTÁR GALÉRIA „BALATONI NYÁRKÖSZÖNTŐ” 
Holányi Julianna festőművész kiállításának megnyitója 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 14. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR PROGRAMJA 
KIT MIT TUD ALMÁDIRÓL! 
Az Almádi Újsággal közös honismereti játék következő fordulójának ered-
ményhirdetése 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ  
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Június 14. péntek 19. 30 óra
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
Közreműködik: Burik Gábor (Sárisáp) 
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel.: 88/438-435

Június 15. szombat 19 óra 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS DR. ÓVÁRI FERENCRŐL SZÜLETÉSÉNEK 
155., HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
A kiállítást megnyitja: Czuczor Sándor, európai jószolgálati nagykövet 
Dr. Óvári Ferenc életművét bemutatja: Kovács István, a Honismereti és 
Városszépítő Kör elnöke  
A kiállítás megtekinthető július 6-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Szervező: Honismereti és Városszépítő Kör és a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István), 88/542-506 

2013. június 16-án vasárnap 9.30 órától
LOVASKAVALKÁD
CAN-C2 kettesfogathajtó viadal valamint „SZLV” akadályhajtás
Helyszín: a Vörösberényi Általános Iskola alatti rét
Program: 9.30 Fogatbírálat, 10.00 „C” I. forduló, 11.30 „SZLV” I. fordu-
ló, 14.00 „C” II. forduló, 15.30 „SZLV” II. forduló, 17.00 Vadászhajtás, 
18.00 Eredményhirdetés
A rendezvény ingyenes, és Balatonalmádi Város Önkormányzatának támo-
gatásával valósul meg. A rendezvény ideje alatt: hintózásra és pónizásra is 
lesz lehetőség! Mindenkit szeretettel várunk!
Információ: www.szentesifarm.hu 06 30 270 78 64

Június 16. vasárnap 18 óra 
„EGY HOLLANDIAI UTAZÁS ELŐESTÉJE” 
Gárdonyi Zoltán Kamara Zenekar koncertje 
Belépő egy pohár itallal: 500 Ft 
Helyszín: MAGTÁR Boros és Rendezvények Háza – PINCE 
Web: www.almadirendezvenykozpont.hu Tel.: 70/455-41-00

Június 21. péntek 17 óra
JANIKOVSZKY ÉVA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
Gyanítom, hogy napjainkban kevés olyan hazánk fia van, kinek nincs leg-
alább egy Janikovszky Éva könyv a polcán. Legyen az mai óvodás, kisiskolás, 
fiatal vagy idős, az írónő könyvei generációról generációra kincsként örök-
lődnek. 
Helyszín: Pannónia Könyvtár 
A kiállítás megtekinthető augusztus 14-ig, az intézmény nyitva tartási ide-
jében. 
Tel.: 88/542-514 (Pannónia Könyvtár) 
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Június 24. hétfő 21 óra 
SZENT IVÁN ÉJI MULATSÁG ÉS TŰZGYÚJTÁS 
A Szentivánéj Szent Iván napjának előestéje, azaz a június 23-ról 24-re vir-
radó éjszaka. A kereszténység előtti időkből származó hagyomány szerint 
ez a nyári napforduló ünnepe. A szerelem, a termékenység és a megtisztu-
lás éjszakája ez, mikor örömtüzek lángolnak fel a világ minden táján. Ba-
latonalmádiban régi hagyomány, hogy ezen az estén vidám programokkal, 
zenével és tánccal ünneplünk.  
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-506 

Június 29. 19.00 óra
A Vörösberényi Református Erődtemplom orgonájáért szervezett 
2. jótékonysági duplakoncert
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Balatonalmádi, Gábor Áron u. 6. (balra)
lgeszolgálatot tart főtiszteletű Steinbach József református
püspök és Faust Gyula református lelkipásztor.
A koncerten közreműködnek énekkarok, zenekarok,
szólisták, valamint további előadóművészek.
A rendezvények szeretetvendégséggel zárulnak.
A belépök ára szombaton 1500 forint, vasárnap persely kerül
kihelyezésre.
További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com
Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, faust.gyula@upcmail.hu

Június 30. 09.00 óra
A Vörösberényi Református Erődtemplom orgonájáért szervezett 
2. jótékonysági duplakoncert
Helyszín: Balatonfűzfői Református Templom Balatonfűzfő, József Attila u. 6. 
(jobbra)
lgeszolgálatot tart főtiszteletű Steinbach József református
püspök és Faust Gyula református lelkipásztor.
A koncerten közreműködnek énekkarok, zenekarok,
szólisták, valamint további előadóművészek.
A rendezvények szeretetvendégséggel zárulnak.
A belépök ára szombaton 1500 forint, vasárnap persely kerül
kihelyezésre.
További információk: Varga Áron főszervező, 20/292-69-26, 
vargaaron357@gmail.com
Faust Gyula lelkipásztor, 30/228-29-66, faust.gyula@upcmail.hu

Június 27. csütörtök 18 óra
PROKSZA GYÖNGYI FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Padlásgaléria (Széchenyi sétány 1.)  
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Tel.: 88/542-506

Június 27. csütörtök 19 óra 
TALÁLKOZÓ BÖJTE CSABA ATYÁVAL 
A BALATONI CSILLAGÖSVÉNY PROGRAM KERETÉBEN 
Vendég: Marosszéki Kodály Zoltán Kórus 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 88/542-506 

Június 28-30. péntek-vasárnap 
PÉTER PÁL NAPI VIGADALOM  
A tárgyalkotó népművészet, a népzene, a néptánc és a kapcsolódó művé-
szetek hagyományos Balaton parti ünnepe. Állandó programok: mestersé-
gek fortélyai és népművészeti bemutatkozók. A bemutatóknak mindenki 
részese lehet, a mesterségeket mindenki kipróbálhatja. Bemutatkozó mes-
terek: hímző, fafaragó, faszobrász, kosárfonó, szövő, gyöngyfűző, kovács, 
mézeskalácsos, söprű- és fajáték készítő, gyapjú fonó. A vigadalom ide-
je alatt hagyományos ételek, italok kínálata és Mandulás Táncház, vala-
mint az almádi néptáncosok műsorai. Vendégeink a litéri Zöldág és Szá-
razág Táncegyüttes. 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget – Zenepavilon és környéke 
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-41-00 (Molnárné Perus Zsuzsa)

Június 30. vasárnap 20 óra 
MENNYEI HARMÓNIÁK AZ ŐSI FALAK Között 
A szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola TIBIA KAMARAZENE EGYÜT-
TESE jótékonysági koncertje a vörösberényi református erődtemplom 
orgonájáért. Műsoron főleg barokk szerzők (Vivaldi, Loeillet, Castello, 
Dornel, Esterházy) művei. Közreműködik: Mészárosné Lengyel Szabina 
(spinet) A hangverseny megrendezését a Nemzeti Tehetség Program és a 
Tinódi Alapítvány támogatta.
Helyszín: Vörösberényi Erődtemplom 
Tel.: 20/36 222 77 (Békefi Antal Attila)

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
JÁTÉKOS BALATON * CIMBORA TÁBOR 
Helyszín: Wesselényi strand
Szervező: Almádiért Közalapítvány
Tel.: 70/455-4100

Július 1-5. hétfőtől péntekig 
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola (Bodajk) tábora 
Táborzáró, bemutatkozó fellépés július 5-én, pénteken az Almádi Napok 
keretében. 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 22/410-955

Július 5-7. péntek-szombat-vasárnap 
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 12. péntek 19. 30 óra 
V. BALATONALMÁDI ORGONAKONCERT SOROZAT
Dékány András (Budapest)
Helyszín: Szent Imre Templom (Balatonalmádi, dr. Óvári F. u 47.) 
Tel: 88/438-435

Július 13. szombat 19 óra 
SFUMATO – 5KOR Képzőművész Csoport (Budapest) kiállításának 
megnyitója 
Kiállító művészek: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre, Huller Ágoston 
és Magyar József
A kiállítást megnyitja: Feledy Balázs művészeti író
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/542-511 

Július 12-14. péntek-szombat-vasárnap 
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 19-21. péntek-szombat-vasárnap
ALMÁDI NAPOK 2013. 
Színpadi táncos-zenés produkciók és kirakodóvásár 
Helyszín: Városközpont 
Tel.: 88/542-515 

Július 24-28. szerda-vasárnap 
XVIII. Pannónia – Nitrokémia Kupa 
Nemzetközi egyéni sakkverseny 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Kelet-Balatoni Sakk Egyesület
Tel.: 70/389-60-49 (Fáncsy Imre) 
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Almádi nyári táborok 2013.  
Egész évben 
TAEKwON-DO VÖRÖSBERÉNYBEN!
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola tornaterme
EIérhetőség: 06-20/51 7-9726, almaditkd@gmaiI.com

Június 10-14.,  17-21. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Június 17-21., 24-29.
KOSARAS TÁBOR
Kedves kosarasok és nem kosarasok!
Várunk benneteket kosaras táborunkba!
Helyszín: Vörösberényi Általános lskola
Programok: délelőtt kosárlabdázás, délután strandolás, kirándulás
Részletekért keressetek: Heni néni 70/263 70 79

Június 24-28. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. gyerekeknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Június 24-28. 
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Június 24-28. 
GIRBEGURBA NYÁRI NAPKÖZI TÁBOR 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Június 30-július 5.
GYERMEKMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ 
A BALATONRÓL A BALATONON
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Helyszín: Wesselényi strand nyugati oldal
Szállás: Balatonalmádi, Wesselényi strand, saját sátor 
Étkezés: Wesselényi strand
Részvételi díj: 16 000 Ft
Érkezés: június 30. 14 óra - elutazás: július 5. 16 óra

Június 30. – július 5. 
JÁTÉKOS BALATON – CIMBORA TÁBOR 
Ismerkedés  és  „cimborás emlékeink”
Találkozás Jeney Zoltánnal  a Balatónia kalandregények írójával  
Cimboránk Weöres Sándor énekelt versek – Korhecz Imola és Juhász Csaba
Cimbora Kalandtúra és Gála
Helyszín: Wesselényi strand 
Információ és jelentkezés: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Július hónaptól folyamatosan 
KARÓGÖRBÍTŐ KLUB – PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS 
Általános iskola felső tagozatosai számára 
Információ: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Július 2-6. július 8-12.
Mesemadár-műhely 3. kézműves tábora
Szeretettel várunk idén nyáron második kézműves napközis táborunkba, ha szeret-
nél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves technikákkal megismerkedni, 
kirándulni és játszani.
Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola (alkotó műhely)
További információ: +36-20/807-5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com

Július 1-5.,  8-12. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 1-5.
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola (Bodajk) tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 22/410-955

Július 1-5. 
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Július 8-12. 
CSILLAGNYÍLÁS BALETT TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/38-02-064 (Vízhányó Katalin) 

Július 8-12. 
„AZ ÉGIG ÉRŐ FA” MANDULÁS NAPKÖZIS NÉPTÁNC TÁBOR 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/52-54-323 (Kis Elvira)  

Július 15-19. 
KID ROCK&ROLL SE NYÁRI TÁBORA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/532-49-18 (Putics-Bondor Virág) 

Július 15-19. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 15-19. 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapka Jánosné Adél)  

Július 22-26., július 29. – augusztus 2. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. gyerekeknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 29. – augusztus 2. 
GIRBEGURBA NYÁRI NAPKÖZI TÁBOR 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Augusztus 2-8. 
GIRBEGURBA BENTLAKÁSOS TÁBOR VINYÉN
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Augusztus 5-9. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Augusztus 12-16. 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapka Jánosné Adél)  

Augusztus 12-16.
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Kit mit tud Almádiról?
A honismereti kör játéka

A II. forduló I. helyezettje: NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
A II. forduló II. helyezettje: RAJNAI KÁLMÁNNÉ
GRATULÁLUNK!

Kedves játékos kedvű Almádiak!
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.

  Szép nyarat kívánnak a szervezők! 

Táborok Zeneiskola

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság18 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 19

Hurrá, opera!

Zenei élmények a zene Világnapján

Birinyi József ma élő egyik leghíresebb népdalgyűjtőnk. Szeren-
csésnek érezzük magunkat, hogy 2012. október 1-jén az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítvány közreműködésével találkozhattunk vele a 
vörösberényi Magtár épületében.

Közel egy órás előadásában bevezetett minket a népi hangszerek 
világába, sőt még ki is próbálhattuk őket. Ezek után zenekart ala-
kítottunk. Külön érdekesség volt, hogy házi készítésű hangszerek is 
megtalálhatóak voltak ötletes előadónk repertoárjában. 

A végén népi játékok kipróbálására is sor került, ezeket mindenki 
nagyon élvezte. Rengeteg új dolgot ismertünk meg, úgy érezzük, ez-
által közelebb kerültünk kultúránkhoz, hagyományainkhoz. 

Bors Luca és Szerdahelyi Borbála 

Veszprémben jártunk…
2012. október 26-án régóta várt zenei eseményre került sor a 

veszprémi zeneiskolában: a balatonparti zeneiskolák zongorata-
lálkozójára. A rendezvény többéves hagyományra tekint vissza, az 
utóbbi években viszont szervezési nehézségek miatt nem sikerült al-
kalmat találni az összejövetel megtartására. Örömmel készült tehát 
a közös koncertre a zongora tanszakunkat képviselő kis csapat: Ba-
goly Abigél, Bagoly Anna, Bogdán Soma, Gelencsér András, Ger-
gelyi Laura, Kedves Lőrinc. 

A hangversenyen a házigazda veszprémi és az almádi zeneiskolá-
sokon kívül Balatonfüred és Balatonfűzfő zongoristái mutatkoztak 
be egy-egy darabbal. Nagy érdeklődés kísérte az eseményt, teltház 
előtt játszottak a gyerekek, aminek mindannyian nagyon örültünk. 
A kezdeti izgalmakon valamennyien úrrá lettek a legfontosabb pil-
lanatokban, szép szereplésükkel méltó módon képviselték Almádit. 
Emellett belekóstoltak a „házon kívüli” fellépés érzésébe, más zon-
goristák által pedig új darabokat ismerhettek meg. 

A hangverseny végén házigazdáink egy kis uzsonnára invitáltak 
bennünket, ahol lehetőségünk nyílt baráti beszélgetésre és szakmai 
eszmecserére egyaránt. 

Zongoristáinknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, a gyere-
kek szüleinek köszönjük az utaztatásban való segítséget.

Fűkéné Sebestyén Mónika 

Évfordulók, tanulmányi versenyek 

A 2012-ben, Debussy születésének 150. évfordulója alkalmából a 
szombathelyi zeneiskola műveltségi versenyt hirdetett, melyen a ze-
neszerző korában /XIX – XX. század fordulója/ létrehozott műalko-
tások – zene, képzőművészet, tánc,  irodalom -, tudományos ered-
mények és technikai eszközök mind-mind szóba kerültek. Az utol-
só feladat egy bemutató készítése volt arról a zeneműről, amely a 
csapatoknak a felkészülés során a legjobban megtetszett. Az egyik 
almádi csapat választása Debussy híres kortársának egyik művére 
esett: Ravel: Lúdanyó meséi című zongora négykezesre, majd ze-
nekarra is meghangszerelt darabját mutatták be. A bemutató ké-
szítésében Kedves Lőrinc (9 éves zeneiskolás növendék) is aktívan 
közreműködöt: a zeneműben feldolgozott valamennyi meséhez írt 
kis verseket. Íme, itt olvashatók a kis költemények, melyek olvasá-
sához ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa is meg e gyönyörű ze-
neművet.

KEDVES LŐRINC: LÚDANYÓ MESÉI 
Maurice Ravel kompozíciójához

A zeneiskola már több éve kínál lehetőséget a gyerekeknek arra, 
hogy ellátogassanak az Operaházba. Ez idén sem maradhatott el, így 
hát november 27-én reggel egy busznyi gyerek indult el Budapest-
re megnézni Donizetti egyik híres vígoperáját, a Don Pasquale-t. A 
művet eredeti nyelven (olaszul) hallgathattuk meg, de egy részle-
tet – amíg átrendezték a színpadot magyarul is elénekeltek. Mivel 
ez egy délelőtti előadás volt, ezért maradt időnk arra, hogy megnéz-
zünk a Szépművészeti Múzeumban egy kiállítást, úgy hogy a darab 
végeztével átballagtunk a Hősök terére. Itt egy posztimpresszionis-
ta festő képeit csodálhattuk meg közelebbről. Ez azért volt jó, mert 
tavasszal egy versenyre pont ebből a korból kellett felkészülnünk. 
Cézanne festményei mindenkinek tetszettek. Több száz képe közül 
szerintem a legjobbakat állították ki. Nekem a csendéletei tetszettek 
a legjobban. Olyan finom ecsetvonásokkal készültek ezek a művek, 
hogy a gyümölcsöket szinte hamvasnak láttuk. Miután végignéztük 
a kiállítást buszra szálltunk és hazáig meg sem álltunk. A kirándu-
lás szerintem jól sikerült. 

Köszönjük Gabi néninek, hogy idén is megszervezte ezt a kirán-
dulást - az Almádi Zeneiskoláért Alapítványnak és Balatonalmádi 
Város Önkormányzatnak  támogatásával. 

Stelcz Rebeka 

Zeneiskolások az Opera előtt

1. Csipkerózsika álma
Íme a lány ágya,
Rajta csipkerózsika 
fekve.
Igaz, szép lehet álma,
Szép dallammal telve.

2. Hüvelyk Matyi
Hüvelyk Matyi va-
gyok,
Folyton csak bolyon-
gok,
Ha látod szülém,
Szólj, itt vagyok én!

3. Csúnyácska, a pago-
dák hecegnője
A pagodák elég vir-
gonc nép lehet, 
Úgy ugrálnak ös-
sze-vissza.
De elég egy kis lehelet,
Az egész nép meg-
hallja.

4. A Szépség és a Ször-
nyeteg párbeszéde
Szörny vagyok, csúf 
vagyok - 
Szól szörnyünk bá-
nattal, 
De a lélek - Milyen va-
gyok? -
Szolgál csak válasszal.
 
5. Tündérkert
Íme, a tündérkert,
Sokan megcsodálták,
Bár nem csoda, mert
Tündérek csinálták.



ALMÁDI ÚJSÁG 2013. június

Almádi nyári táborok 2013.  
Egész évben 
TAEKwON-DO VÖRÖSBERÉNYBEN!
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola tornaterme
EIérhetőség: 06-20/51 7-9726, almaditkd@gmaiI.com

Június 10-14.,  17-21. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Június 17-21., 24-29.
KOSARAS TÁBOR
Kedves kosarasok és nem kosarasok!
Várunk benneteket kosaras táborunkba!
Helyszín: Vörösberényi Általános lskola
Programok: délelőtt kosárlabdázás, délután strandolás, kirándulás
Részletekért keressetek: Heni néni 70/263 70 79

Június 24-28. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. gyerekeknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Június 24-28. 
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Június 24-28. 
GIRBEGURBA NYÁRI NAPKÖZI TÁBOR 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Június 30-július 5.
GYERMEKMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ 
A BALATONRÓL A BALATONON
„Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”
Helyszín: Wesselényi strand nyugati oldal
Szállás: Balatonalmádi, Wesselényi strand, saját sátor 
Étkezés: Wesselényi strand
Részvételi díj: 16 000 Ft
Érkezés: június 30. 14 óra - elutazás: július 5. 16 óra

Június 30. – július 5. 
JÁTÉKOS BALATON – CIMBORA TÁBOR 
Ismerkedés  és  „cimborás emlékeink”
Találkozás Jeney Zoltánnal  a Balatónia kalandregények írójával  
Cimboránk Weöres Sándor énekelt versek – Korhecz Imola és Juhász Csaba
Cimbora Kalandtúra és Gála
Helyszín: Wesselényi strand 
Információ és jelentkezés: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Július hónaptól folyamatosan 
KARÓGÖRBÍTŐ KLUB – PÓTVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS 
Általános iskola felső tagozatosai számára 
Információ: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Július 2-6. július 8-12.
Mesemadár-műhely 3. kézműves tábora
Szeretettel várunk idén nyáron második kézműves napközis táborunkba, ha szeret-
nél velünk egy kellemes hetet eltölteni, új kézműves technikákkal megismerkedni, 
kirándulni és játszani.
Tábor helye: Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola (alkotó műhely)
További információ: +36-20/807-5320 vagy szirbek.szilvia@gmail.com

Július 1-5.,  8-12. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 1-5.
HANG SZÍN TÉR művészeti iskola (Bodajk) tábora 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 22/410-955

Július 1-5. 
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Július 8-12. 
CSILLAGNYÍLÁS BALETT TÁBOR 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/38-02-064 (Vízhányó Katalin) 

Július 8-12. 
„AZ ÉGIG ÉRŐ FA” MANDULÁS NAPKÖZIS NÉPTÁNC TÁBOR 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/52-54-323 (Kis Elvira)  

Július 15-19. 
KID ROCK&ROLL SE NYÁRI TÁBORA 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/532-49-18 (Putics-Bondor Virág) 

Július 15-19. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 15-19. 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapka Jánosné Adél)  

Július 22-26., július 29. – augusztus 2. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. gyerekeknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Július 29. – augusztus 2. 
GIRBEGURBA NYÁRI NAPKÖZI TÁBOR 
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Augusztus 2-8. 
GIRBEGURBA BENTLAKÁSOS TÁBOR VINYÉN
Szervező: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Tel.: 88/542-553; 88542-551 (Csonka Gabriella) 

Augusztus 5-9. 
SZÖVŐTÁBOR 2013. felnőtteknek 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ (7. terem) 
Tel.: 30/282-5334 (Fodorné László Mária) 

Augusztus 12-16. 
TÜNDÉRKERT – nyári tábor Zsapkáékkal 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/393-7000 (Zsapka Jánosné Adél)  

Augusztus 12-16.
UGRI BUGRI mozgásfejlesztő és kézműves nyári tábor 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola 
Tel.: 30/288-2516 (Beckerné Sabján Ottilia) 

Kit mit tud Almádiról?
A honismereti kör játéka

A II. forduló I. helyezettje: NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
A II. forduló II. helyezettje: RAJNAI KÁLMÁNNÉ
GRATULÁLUNK!

Kedves játékos kedvű Almádiak!
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.

  Szép nyarat kívánnak a szervezők! 

Táborok Zeneiskola
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Hurrá, opera!

Zenei élmények a zene Világnapján

Birinyi József ma élő egyik leghíresebb népdalgyűjtőnk. Szeren-
csésnek érezzük magunkat, hogy 2012. október 1-jén az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítvány közreműködésével találkozhattunk vele a 
vörösberényi Magtár épületében.

Közel egy órás előadásában bevezetett minket a népi hangszerek 
világába, sőt még ki is próbálhattuk őket. Ezek után zenekart ala-
kítottunk. Külön érdekesség volt, hogy házi készítésű hangszerek is 
megtalálhatóak voltak ötletes előadónk repertoárjában. 

A végén népi játékok kipróbálására is sor került, ezeket mindenki 
nagyon élvezte. Rengeteg új dolgot ismertünk meg, úgy érezzük, ez-
által közelebb kerültünk kultúránkhoz, hagyományainkhoz. 

Bors Luca és Szerdahelyi Borbála 

Veszprémben jártunk…
2012. október 26-án régóta várt zenei eseményre került sor a 

veszprémi zeneiskolában: a balatonparti zeneiskolák zongorata-
lálkozójára. A rendezvény többéves hagyományra tekint vissza, az 
utóbbi években viszont szervezési nehézségek miatt nem sikerült al-
kalmat találni az összejövetel megtartására. Örömmel készült tehát 
a közös koncertre a zongora tanszakunkat képviselő kis csapat: Ba-
goly Abigél, Bagoly Anna, Bogdán Soma, Gelencsér András, Ger-
gelyi Laura, Kedves Lőrinc. 

A hangversenyen a házigazda veszprémi és az almádi zeneiskolá-
sokon kívül Balatonfüred és Balatonfűzfő zongoristái mutatkoztak 
be egy-egy darabbal. Nagy érdeklődés kísérte az eseményt, teltház 
előtt játszottak a gyerekek, aminek mindannyian nagyon örültünk. 
A kezdeti izgalmakon valamennyien úrrá lettek a legfontosabb pil-
lanatokban, szép szereplésükkel méltó módon képviselték Almádit. 
Emellett belekóstoltak a „házon kívüli” fellépés érzésébe, más zon-
goristák által pedig új darabokat ismerhettek meg. 

A hangverseny végén házigazdáink egy kis uzsonnára invitáltak 
bennünket, ahol lehetőségünk nyílt baráti beszélgetésre és szakmai 
eszmecserére egyaránt. 

Zongoristáinknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk, a gyere-
kek szüleinek köszönjük az utaztatásban való segítséget.

Fűkéné Sebestyén Mónika 

Évfordulók, tanulmányi versenyek 

A 2012-ben, Debussy születésének 150. évfordulója alkalmából a 
szombathelyi zeneiskola műveltségi versenyt hirdetett, melyen a ze-
neszerző korában /XIX – XX. század fordulója/ létrehozott műalko-
tások – zene, képzőművészet, tánc,  irodalom -, tudományos ered-
mények és technikai eszközök mind-mind szóba kerültek. Az utol-
só feladat egy bemutató készítése volt arról a zeneműről, amely a 
csapatoknak a felkészülés során a legjobban megtetszett. Az egyik 
almádi csapat választása Debussy híres kortársának egyik művére 
esett: Ravel: Lúdanyó meséi című zongora négykezesre, majd ze-
nekarra is meghangszerelt darabját mutatták be. A bemutató ké-
szítésében Kedves Lőrinc (9 éves zeneiskolás növendék) is aktívan 
közreműködöt: a zeneműben feldolgozott valamennyi meséhez írt 
kis verseket. Íme, itt olvashatók a kis költemények, melyek olvasá-
sához ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa is meg e gyönyörű ze-
neművet.

KEDVES LŐRINC: LÚDANYÓ MESÉI 
Maurice Ravel kompozíciójához

A zeneiskola már több éve kínál lehetőséget a gyerekeknek arra, 
hogy ellátogassanak az Operaházba. Ez idén sem maradhatott el, így 
hát november 27-én reggel egy busznyi gyerek indult el Budapest-
re megnézni Donizetti egyik híres vígoperáját, a Don Pasquale-t. A 
művet eredeti nyelven (olaszul) hallgathattuk meg, de egy részle-
tet – amíg átrendezték a színpadot magyarul is elénekeltek. Mivel 
ez egy délelőtti előadás volt, ezért maradt időnk arra, hogy megnéz-
zünk a Szépművészeti Múzeumban egy kiállítást, úgy hogy a darab 
végeztével átballagtunk a Hősök terére. Itt egy posztimpresszionis-
ta festő képeit csodálhattuk meg közelebbről. Ez azért volt jó, mert 
tavasszal egy versenyre pont ebből a korból kellett felkészülnünk. 
Cézanne festményei mindenkinek tetszettek. Több száz képe közül 
szerintem a legjobbakat állították ki. Nekem a csendéletei tetszettek 
a legjobban. Olyan finom ecsetvonásokkal készültek ezek a művek, 
hogy a gyümölcsöket szinte hamvasnak láttuk. Miután végignéztük 
a kiállítást buszra szálltunk és hazáig meg sem álltunk. A kirándu-
lás szerintem jól sikerült. 

Köszönjük Gabi néninek, hogy idén is megszervezte ezt a kirán-
dulást - az Almádi Zeneiskoláért Alapítványnak és Balatonalmádi 
Város Önkormányzatnak  támogatásával. 

Stelcz Rebeka 

Zeneiskolások az Opera előtt

1. Csipkerózsika álma
Íme a lány ágya,
Rajta csipkerózsika 
fekve.
Igaz, szép lehet álma,
Szép dallammal telve.

2. Hüvelyk Matyi
Hüvelyk Matyi va-
gyok,
Folyton csak bolyon-
gok,
Ha látod szülém,
Szólj, itt vagyok én!

3. Csúnyácska, a pago-
dák hecegnője
A pagodák elég vir-
gonc nép lehet, 
Úgy ugrálnak ös-
sze-vissza.
De elég egy kis lehelet,
Az egész nép meg-
hallja.

4. A Szépség és a Ször-
nyeteg párbeszéde
Szörny vagyok, csúf 
vagyok - 
Szól szörnyünk bá-
nattal, 
De a lélek - Milyen va-
gyok? -
Szolgál csak válasszal.
 
5. Tündérkert
Íme, a tündérkert,
Sokan megcsodálták,
Bár nem csoda, mert
Tündérek csinálták.
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Gyermekkuckó pótmama szolgálat
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom a gyerekkuckó-pótmama 

szolgálatot.
Nekem még nem volt módom másra bízni kétéves kislányomat, 

itt nyugodt szívvel megtehetem. Tiszta, igényes helyen, koruknak 
megfelelő játékokkal körbevéve, gyakorlott, önkéntes anyukák vi-
gyáznak és gondoskodnak megfelelően kicsinyeinkről.

Jó érzés úgy kezdeni a hétfőt, hogy akár azon a délelőttön egy jó 
könyvvel levonulhatok a Balaton partjára olvasni egyedül. Nagyobb 
bevásárlásokat, valamint egyéb teendőinket a pótmama szolgálat se-
gítségével nyugodtan el tudjuk intézni anélkül, hogy leterhelnénk 
másokat, és nem utolsósorban a pénztárcánkat, hiszen ingyenesen 
nyújtják ezt a szolgáltatást. 

Úgy tudom, sok anyuka jelentkezett erre a feladatra nagy öröm-
mel. Az anyukák a baba-mama klubból és a nagycsaládosok egye-
sületéből érkeznek, és sokuk ismeri egymást és egymás gyerekeit is. 
Közösségépítő hatása is van.

Én is már voltam egy édes, izgő-mozgó fiúcskának, Ábelnek a 
pótmamája az egyik hétfő délelőtt. Remekül elszórakoztunk, amíg 
anyukája fontos ügyeit intézte. 

Varsányiné Fizl Kata (a 2 éves Panna anyukája)

II. Magocskák Családi Délután

Gyerekzsivajtól volt hangos a délután

Fogas kérdések
A Baba-mama klub legutóbbi alkalmán dr. Sipos Ágnessel beszélgettünk a 
gyermekek fogápolásáról

Amíg nincsenek a gyermeknek fogai, gézlappal töröljük át az ínyét. 
Az első fogakat már mosni kell, ehhez puha, életkornak megfelelő fog-
kefét használjunk.

Az első életévekben a rendszeresség kialakítása a fő cél. A fogmosás 
technikáját 3 éves korban kezdjük el tanítani, de 5-6 éves korra sajátítják 
el jobbára. A módszert a szülő tanítja meg a rendszeres fogmosások so-
rán, de a fogorvos is segít elmagyarázni a technikát. Addig a szülő felada-
ta a gyermek fogainak és nyelvének tisztán tartása. A legcélravezetőbb, ha 
minden étkezés után fogat mosunk, de reggel és este mindenképp aján-
lott. Ezek közül is az esti a fontosabb. Éppen ezért nem ajánlott az étkezé-
sek közötti nassolás. Ha a gyerek édességet eszik, az legyen valamelyik ét-
kezés része, és utána mossunk fogat! Bármelyik fogkrém jó, amelyik nem 
tartalmaz cukrot. Az életkori ajánlás fel van tüntetve a tubuson. A fluor 
tartalmú fogkrémek addig nem javasoltak, míg nem tud öblíteni. Kevés 
fogkrém használata elegendő. Amíg a gyerek nem tud öblíteni, fogmosás 
után itassunk vele egy kis vizet, hogy azzal öblítse le a fogkrémet. 3 éves 
kor után használható elektromos fogkefe is – ez alaposabban tisztítja a fo-
gakat, mint a hagyományos. Savas étkezés után fél óráig ne mossuk meg 
a fogát, de vizet itassunk vele, hogy a sav ne marja a fogakat! Ha a gyere-
künk nem engedi megmosni a fogát: kulcsszó a játékosság és a türelem. 
Engedjük meg például, hogy ő is megmossa a mi fogunkat, cserébe mi 
is megmoshatjuk az övét. Fogorvos látogatása: először egyéves korban ér-
demes megmutatni fogorvosnak – akkor is, ha nincs semmi gond. Fon-
tos, hogy kisgyermek kortól kezdve ellenőriztessük a fogait és ő is megis-
merkedjen a fogorvossal - félelem nélkül. 3 éves kortól félévente ajánlott a 
kontroll. Törött fog: előfordul, hogy nem is törött, csak becsúszik az íny-
be, és később újra előbújik. Ha valóban törött, vagy kiesik, vagy kihúz-
zák, de tejfogat nem pótolnak.

A szuvas tejfogat minél hamarabb be kell tömni, akkor fájdalom-
mentes. Ha már túl nagy a lyuk, akkor kezelni kell, hogy ne romoljon 
tovább, de már csak érzéstelenítő injekcióval lehet betömni.  Fogsza-
bályzás: általában az összes csontfog megjelenése után szokták elkezde-
ni, tejfogaknál csak nagyon súlyos esetben.

Léteznek olyan tabletták, amivel gyermekünk fogmosá-
si technikáját ellenőrizhetjük: fogmosás utáni használata so-
rán elszíneződést tapasztalhatunk a rosszul megmosott területe-
ken A doktornő készséggel áll mindenki rendelkezésére, akinek kér-
dése van a témával kapcsolatban. Elérhetőségek: 0/957-5360 
Rendelés: Balatonalmádi, István u. 1. Sebestyén-Tóth Orsolya

III. Almádi Bababörze
A Pünkösdi hétvégén rendeztük meg a III. Almádi Gyermekru-

ha- és Játékbörzét. Célja a helyi és környékbeli anyukáknak segít-
séget adni abban, hogy pár forintért megválhassanak kinőtt ruhá-
iktól, cipőiktől, megunt játékaiktól, könyveiktől. Illetve aki ven-
ni szeretne használt de jó minőségű, ruhákat, cipőket játékokat és 
egyéb kiegészítőket, azt itt megtehesse. Köszönettel tartozunk a vá-
ros gondnokságnak akik a helyi anyukákra való tekintettel kedvez-
ményes áron bocsátják rendelkezésünkre a piacteret. Köszönet Laci 
bácsinak a gondnoknak, aki szabadnapján jön le a piacra, hogy ve-
lünk együtt ott töltse el a délelőttöt, valamint az Almádiért Közala-
pítványnak, akik jelképes összegért adnak nekünk bérbe asztalokat 
ezen a napon. Ezen a harmadik rendezvényünkön rekordszámú asz-
talt adtunk ki, így bőséges kínálattal és tényleg szebbnél szebb dol-
gokkal vártuk az érdeklődőket. Boros Hanga

Balatonalmádiban sok dolog van, amiért jó itt lakni: nekem ilyen 
például a Balaton, az erdő, a bicikliút, sok kedves ember. Ideális 
hely azoknak, akiknek gyerekük van. Nem véletlenül költöznek ide 
sokan Budapestről, akik nem akarnak nagyvárosban gyereket ne-
velni.

Nekem egy dolog hiányzott csak, a táncház. Igaz, hogy van jó pár 
néptánc csoport, kicsiknek is, nagyoknak is. Sokszor lehet is látni 
őket, amikor fellépnek a különféle programokon. Ez nagyon jó. De 
a táncház, az más.

Én a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumba jártam. Nagyon 
szerettem nyelveket tanulni, utazni, idegenekkel beszélgetni. A nép-
táncot is akkor szerettem meg, amikor gimnazista voltam. Czuczor 
Sándor igazgató úr elengedett minket csapatostul a tapolcai nép-
főiskolára, ami meghatározó élmény volt mindannyiunk számá-
ra. Utána a környéken mindenfelé eljártunk táncházba, Tapolcá-
tól Veszprémig, és persze Budapestre, mivel ott tombol leginkább a 
táncház mozgalom.

Pedig táncháznak mindenhol kellene lennie. Én ezt gondolom, 
pedig én sosem lettem „néptáncos” avagy „népitáncos”. Vagy talán 
pont ezért. Mert a táncház nem csak a néptáncosoknak szól. Ha-
nem bárkinek, mindenkinek. Jöhet az is, aki táncol, az is, aki csak 
énekel, az is, aki csak hallgat, az is, aki csak néz, az is, aki csak be-
szélget.

A táncház a közösségről szól, a közös szórakozásról, a találkozás-
ról. Szól a táncról. A néptánc… mozgás, kikapcsolódás, ismerke-
dés, összekapaszkodás, odafigyelés, éneklés. Meg még sok minden.

De valahogy mégsem elég divatos. Ez történetesen nekünk nem baj. 
Mi csak azt szeretnénk, hogy természetes legyen. Hogy a gyerekeinknek 
természetes legyen  a magyar zenére a balra kettő, jobbra kettő. Vagy, 
hogy ki tudják énekelni magukból az örömüket, bánatukat. Amihez 
nekünk a magyar népzene a legtisztább forrás, hogy fennkölt és köz-
helyes legyek, de hát valóban így van. Ezt manapság nekünk, szülők-
nek, is újra meg kell tanulni, hogy a gyereknek már természetes legyen.

A Mandulás táncházat Berta Anikóval találtuk ki, akivel még a 
gimnáziumból ismertük egymást. Ő sokáig a Bakony táncegyüt-
tesben táncolt. Aztán belerángattuk Kreutz Karcsit, aki a helyi gye-
rekcsoportokat vezeti. Mester Ferencnek köszönhetjük, hogy helyet 

adott a táncháznak a Vörösberényi Művelődési Házban. A Mandu-
lás név is neki jutott eszébe.

Ám az, hogy ebből az ötletből nem csak egy táncház lett, hanem 
tavaly március óta majdnem havonta, az nem csak a fent említett 
embereknek köszönhető, hanem a néptáncos gyerekeknek és szü-
leiknek, a Baba-mama klubnak, az Almádiért Közalapítványnak, a 
PKKK-nak, a közreműködőknek: Nádasné Varga Katalinnak, Had-
nagy Juditnak, Sziráczky Valinak, Séllei Katalinnak, Molnár Enikő-
nek, természetesen a zenekaroknak és mindenkinek, aki eljön.

Én angol-német szakos tanárként nagyon büszke szoktam lenni, 
ha a gyerekek szeretik az idegen nyelvet, de történetesen még job-
ban tudok örülni annak, ha a gyerekek szeretnek magyarok lenni. 
Fontosnak tartom, hogy ismerjék a saját kultúrájukat, és főleg, hogy 
tudjanak meríteni belőle. Mert ha esetleg majd külföldre mennek 
tanulni vagy dolgozni, jó lenne, ha vissza is jönnének. Az almádi 
gyerekek pedig, ha majd szerteszét sodorja őket az élet, akkor is jöj-
jenek Almádiba vissza, jöjjenek haza találkozni. És ehhez legyen al-
kalom, legyen hely, legyen közös nevező, legyen közös hang.

Ez utóbbiak voltak a titkos gondolataim, de tulajdonképpen csak 
annyit szerettem volna elmondani, hogy remélem, lesz még sok 
táncház, és hogy minél többen jönnek. Kis Elvira

Andris, hát hol van a kistestvéred? 
Még mindig anya hasában – szól és lebiggyeszti a száját. 
De nem azért szomorú, mert már alig várja, hogy mindenen osz-

tozhasson, ami eddig egyedül az övé volt – hát persze, hogy alig vár-
ja… Sokkal inkább iszonyú hosszú idő egy 4 éves számára ez a kilenc 
hónap, még akkor is, ha ő ennek csak töredékét tölti várakozással. 

És mit mondjak én? Egyik percben alig várom, hogy szeptember 
legyen, és végre megszülessen, másik percben pedig még hordanám 
jó pár hónapig, mert – szerencsére – minden tekintetben nagyon jól 
vagyok, így, nagy pocakkal. Sőt, sokszor egészen megfeledkezem sa-
ját állapotomról, s volt, hogy belenéztem a tükörbe, s megijedtem, 
és csak a következő pillanatban jutott eszembe, hogy hát persze… 
most normális ez a fura testalkat. 

Kezdetben a legifjabb Juhász nem nagyon hasonlított a bátyjá-
ra, merthogy lényegesen nehezebben viseltem az első hónapokat, de 

aztán ahogy kitavaszodott, én is jobban lettem. A kisebbik is békés 
baba, mint amilyen a nagyobbik volt, és bizony egyre inkább be kell 
látnom azt a tényt, hogy a jellem már magzatként megmutatkozik. 
Andris nyugodt gyerek volt már a pocakomban is, nem rúg-kapált fe-
leslegesen, de nagyon utálta, ha idegenek zaklatták. Ez azóta sem vál-
tozott. Így van ezzel a kisebbik is, már egy egyszerű szívhangvizsgálat 
elől is igyekszik elmenekülni, már amennyire a lehetőségei engedik…

A gének nem hazudnak, s a gyerek mindig olyan lesz, mint a szülei. 
Már alig pár centisként is magukban hordoznak minket, s ez a tény cso-
dálatos és szinte felfoghatatlan. És ilyenkor nem fontos semmi más, csak 
az, hogy igazán megéljük a pillanatot. „Elő a bársonytalpú macskaléptet, 
mivelhogy tudni való, kötéltánc az élet. Rátermettség kell hozzá csupán 
és gyakorlat, hogy össze ne keverd a bal lábad meg a jobbat. Vajh’ az Isten 
segél? Hogyne! Egyet se félj! (Van rá kilencvennyolc egész háromnegyed 
százalék esély.)* * Dr. Seuss: Hová nem szakadunk… JVE

A Magocskák Alapítvány és az almádi Baba-mama klub tagjai 
ősszel családi délutánra hívták az almádi ovisokat, leendő ovisokat 
és családjaikat. Gyerekzsivajtól volt hangos aznap délután a Ma-
lomvölgy.

A sárkány csodálatos sütije, amit a kalandos túra végén oly nagy 
örömmel fogyasztottak a gyermekeink – csillogó-rajongó gyerek-
szemek amint az általuk már jól ismert mesét Jutka nénivel együtt 
mondják – hegymászás kötéllel – egyensúlyozás a köveken – a sár-
kány barlangjából minél több fogat elhozni – önfeledten rohan-
va sárkányt röptetni – terülj-terülj asztalkámról enni-inni – bará-
tokkal játszani – erdőben kalandozni – felnőtteknek szülőtársakkal 
élményt, tapasztalatot megosztani, szóban, élőben – gyerkőcökkel 
együtt nevetni, futni, kalandozni.

Ez mind és még ennél sokkal több is, amit a Magocskák délután 
jelentett kisgyereknek, szülőnek egyaránt. Köszönjük a szervezők 
lelkes munkáját és az óvónők egész héten át tartó felkészülését erre 
a délutánra. A mese és a sárkánykészítés izgalma, a várakozás volt az 
a plusz, ami ezt a délutánt minden résztvevőnek emlékezetessé tette. 

Tavasszal  (május 31-én) lesz folytatás – ígérik a szervezők. A gyerekek 
már most várják. És mi, szülők is. A szülők nevében: Rozsos Karola

Zenéltünk is a Mandulás táborban 

Gondolatok egy családban 
Hétköznapok az igazmondó csillagszeműekkel

Mandulás családi táncház
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A szuvas tejfogat minél hamarabb be kell tömni, akkor fájdalom-
mentes. Ha már túl nagy a lyuk, akkor kezelni kell, hogy ne romoljon 
tovább, de már csak érzéstelenítő injekcióval lehet betömni.  Fogsza-
bályzás: általában az összes csontfog megjelenése után szokták elkezde-
ni, tejfogaknál csak nagyon súlyos esetben.

Léteznek olyan tabletták, amivel gyermekünk fogmosá-
si technikáját ellenőrizhetjük: fogmosás utáni használata so-
rán elszíneződést tapasztalhatunk a rosszul megmosott területe-
ken A doktornő készséggel áll mindenki rendelkezésére, akinek kér-
dése van a témával kapcsolatban. Elérhetőségek: 0/957-5360 
Rendelés: Balatonalmádi, István u. 1. Sebestyén-Tóth Orsolya

III. Almádi Bababörze
A Pünkösdi hétvégén rendeztük meg a III. Almádi Gyermekru-

ha- és Játékbörzét. Célja a helyi és környékbeli anyukáknak segít-
séget adni abban, hogy pár forintért megválhassanak kinőtt ruhá-
iktól, cipőiktől, megunt játékaiktól, könyveiktől. Illetve aki ven-
ni szeretne használt de jó minőségű, ruhákat, cipőket játékokat és 
egyéb kiegészítőket, azt itt megtehesse. Köszönettel tartozunk a vá-
ros gondnokságnak akik a helyi anyukákra való tekintettel kedvez-
ményes áron bocsátják rendelkezésünkre a piacteret. Köszönet Laci 
bácsinak a gondnoknak, aki szabadnapján jön le a piacra, hogy ve-
lünk együtt ott töltse el a délelőttöt, valamint az Almádiért Közala-
pítványnak, akik jelképes összegért adnak nekünk bérbe asztalokat 
ezen a napon. Ezen a harmadik rendezvényünkön rekordszámú asz-
talt adtunk ki, így bőséges kínálattal és tényleg szebbnél szebb dol-
gokkal vártuk az érdeklődőket. Boros Hanga

Balatonalmádiban sok dolog van, amiért jó itt lakni: nekem ilyen 
például a Balaton, az erdő, a bicikliút, sok kedves ember. Ideális 
hely azoknak, akiknek gyerekük van. Nem véletlenül költöznek ide 
sokan Budapestről, akik nem akarnak nagyvárosban gyereket ne-
velni.

Nekem egy dolog hiányzott csak, a táncház. Igaz, hogy van jó pár 
néptánc csoport, kicsiknek is, nagyoknak is. Sokszor lehet is látni 
őket, amikor fellépnek a különféle programokon. Ez nagyon jó. De 
a táncház, az más.

Én a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumba jártam. Nagyon 
szerettem nyelveket tanulni, utazni, idegenekkel beszélgetni. A nép-
táncot is akkor szerettem meg, amikor gimnazista voltam. Czuczor 
Sándor igazgató úr elengedett minket csapatostul a tapolcai nép-
főiskolára, ami meghatározó élmény volt mindannyiunk számá-
ra. Utána a környéken mindenfelé eljártunk táncházba, Tapolcá-
tól Veszprémig, és persze Budapestre, mivel ott tombol leginkább a 
táncház mozgalom.

Pedig táncháznak mindenhol kellene lennie. Én ezt gondolom, 
pedig én sosem lettem „néptáncos” avagy „népitáncos”. Vagy talán 
pont ezért. Mert a táncház nem csak a néptáncosoknak szól. Ha-
nem bárkinek, mindenkinek. Jöhet az is, aki táncol, az is, aki csak 
énekel, az is, aki csak hallgat, az is, aki csak néz, az is, aki csak be-
szélget.

A táncház a közösségről szól, a közös szórakozásról, a találkozás-
ról. Szól a táncról. A néptánc… mozgás, kikapcsolódás, ismerke-
dés, összekapaszkodás, odafigyelés, éneklés. Meg még sok minden.

De valahogy mégsem elég divatos. Ez történetesen nekünk nem baj. 
Mi csak azt szeretnénk, hogy természetes legyen. Hogy a gyerekeinknek 
természetes legyen  a magyar zenére a balra kettő, jobbra kettő. Vagy, 
hogy ki tudják énekelni magukból az örömüket, bánatukat. Amihez 
nekünk a magyar népzene a legtisztább forrás, hogy fennkölt és köz-
helyes legyek, de hát valóban így van. Ezt manapság nekünk, szülők-
nek, is újra meg kell tanulni, hogy a gyereknek már természetes legyen.

A Mandulás táncházat Berta Anikóval találtuk ki, akivel még a 
gimnáziumból ismertük egymást. Ő sokáig a Bakony táncegyüt-
tesben táncolt. Aztán belerángattuk Kreutz Karcsit, aki a helyi gye-
rekcsoportokat vezeti. Mester Ferencnek köszönhetjük, hogy helyet 

adott a táncháznak a Vörösberényi Művelődési Házban. A Mandu-
lás név is neki jutott eszébe.

Ám az, hogy ebből az ötletből nem csak egy táncház lett, hanem 
tavaly március óta majdnem havonta, az nem csak a fent említett 
embereknek köszönhető, hanem a néptáncos gyerekeknek és szü-
leiknek, a Baba-mama klubnak, az Almádiért Közalapítványnak, a 
PKKK-nak, a közreműködőknek: Nádasné Varga Katalinnak, Had-
nagy Juditnak, Sziráczky Valinak, Séllei Katalinnak, Molnár Enikő-
nek, természetesen a zenekaroknak és mindenkinek, aki eljön.

Én angol-német szakos tanárként nagyon büszke szoktam lenni, 
ha a gyerekek szeretik az idegen nyelvet, de történetesen még job-
ban tudok örülni annak, ha a gyerekek szeretnek magyarok lenni. 
Fontosnak tartom, hogy ismerjék a saját kultúrájukat, és főleg, hogy 
tudjanak meríteni belőle. Mert ha esetleg majd külföldre mennek 
tanulni vagy dolgozni, jó lenne, ha vissza is jönnének. Az almádi 
gyerekek pedig, ha majd szerteszét sodorja őket az élet, akkor is jöj-
jenek Almádiba vissza, jöjjenek haza találkozni. És ehhez legyen al-
kalom, legyen hely, legyen közös nevező, legyen közös hang.

Ez utóbbiak voltak a titkos gondolataim, de tulajdonképpen csak 
annyit szerettem volna elmondani, hogy remélem, lesz még sok 
táncház, és hogy minél többen jönnek. Kis Elvira

Andris, hát hol van a kistestvéred? 
Még mindig anya hasában – szól és lebiggyeszti a száját. 
De nem azért szomorú, mert már alig várja, hogy mindenen osz-

tozhasson, ami eddig egyedül az övé volt – hát persze, hogy alig vár-
ja… Sokkal inkább iszonyú hosszú idő egy 4 éves számára ez a kilenc 
hónap, még akkor is, ha ő ennek csak töredékét tölti várakozással. 

És mit mondjak én? Egyik percben alig várom, hogy szeptember 
legyen, és végre megszülessen, másik percben pedig még hordanám 
jó pár hónapig, mert – szerencsére – minden tekintetben nagyon jól 
vagyok, így, nagy pocakkal. Sőt, sokszor egészen megfeledkezem sa-
ját állapotomról, s volt, hogy belenéztem a tükörbe, s megijedtem, 
és csak a következő pillanatban jutott eszembe, hogy hát persze… 
most normális ez a fura testalkat. 

Kezdetben a legifjabb Juhász nem nagyon hasonlított a bátyjá-
ra, merthogy lényegesen nehezebben viseltem az első hónapokat, de 

aztán ahogy kitavaszodott, én is jobban lettem. A kisebbik is békés 
baba, mint amilyen a nagyobbik volt, és bizony egyre inkább be kell 
látnom azt a tényt, hogy a jellem már magzatként megmutatkozik. 
Andris nyugodt gyerek volt már a pocakomban is, nem rúg-kapált fe-
leslegesen, de nagyon utálta, ha idegenek zaklatták. Ez azóta sem vál-
tozott. Így van ezzel a kisebbik is, már egy egyszerű szívhangvizsgálat 
elől is igyekszik elmenekülni, már amennyire a lehetőségei engedik…

A gének nem hazudnak, s a gyerek mindig olyan lesz, mint a szülei. 
Már alig pár centisként is magukban hordoznak minket, s ez a tény cso-
dálatos és szinte felfoghatatlan. És ilyenkor nem fontos semmi más, csak 
az, hogy igazán megéljük a pillanatot. „Elő a bársonytalpú macskaléptet, 
mivelhogy tudni való, kötéltánc az élet. Rátermettség kell hozzá csupán 
és gyakorlat, hogy össze ne keverd a bal lábad meg a jobbat. Vajh’ az Isten 
segél? Hogyne! Egyet se félj! (Van rá kilencvennyolc egész háromnegyed 
százalék esély.)* * Dr. Seuss: Hová nem szakadunk… JVE

A Magocskák Alapítvány és az almádi Baba-mama klub tagjai 
ősszel családi délutánra hívták az almádi ovisokat, leendő ovisokat 
és családjaikat. Gyerekzsivajtól volt hangos aznap délután a Ma-
lomvölgy.

A sárkány csodálatos sütije, amit a kalandos túra végén oly nagy 
örömmel fogyasztottak a gyermekeink – csillogó-rajongó gyerek-
szemek amint az általuk már jól ismert mesét Jutka nénivel együtt 
mondják – hegymászás kötéllel – egyensúlyozás a köveken – a sár-
kány barlangjából minél több fogat elhozni – önfeledten rohan-
va sárkányt röptetni – terülj-terülj asztalkámról enni-inni – bará-
tokkal játszani – erdőben kalandozni – felnőtteknek szülőtársakkal 
élményt, tapasztalatot megosztani, szóban, élőben – gyerkőcökkel 
együtt nevetni, futni, kalandozni.

Ez mind és még ennél sokkal több is, amit a Magocskák délután 
jelentett kisgyereknek, szülőnek egyaránt. Köszönjük a szervezők 
lelkes munkáját és az óvónők egész héten át tartó felkészülését erre 
a délutánra. A mese és a sárkánykészítés izgalma, a várakozás volt az 
a plusz, ami ezt a délutánt minden résztvevőnek emlékezetessé tette. 

Tavasszal  (május 31-én) lesz folytatás – ígérik a szervezők. A gyerekek 
már most várják. És mi, szülők is. A szülők nevében: Rozsos Karola

Zenéltünk is a Mandulás táborban 

Gondolatok egy családban 
Hétköznapok az igazmondó csillagszeműekkel

Mandulás családi táncház
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ALMÁDI TÁRLAT 2013.
Qtya világ van minálunk, Almádiban! Különösen a qltúra kör-

nyékén, amire pedig joggal lehettünk büszkék ez-ideig, hiszen kis 
városunk dúskálhatott mindig színvonalas kulturális programok-
ban, képzőművészeti kiállításokban.

Jó volt részt venni ezeken a programokon, hallani, látni, élvez-
ni mindazt, amit a közösség javára, épülésére a köz adott. Tudjuk, 
nem lehet mindig, mindenben csúcs-minőséget produkálni, de az 
igyekezet, a jó szándék még a kisebb-nagyobb hibákat is feled-
tetik.

Ami a mostani Almádi Tárlat megnyitóját illeti, azt viszont nehéz 
lesz elfeledni. A tárlatot a Pannónia Qlturális Központ és Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg. A Tisztelt (de meg nem tisztelt) Közönség 
csak ámult és bámult a zagyva, értelmetlen szöveg hallatán, ami-
nek csúcspontján megtudhattuk, mennyire jó, hogy van Almádi 
Tárlatunk. (Q… jó!)

Remélem, nem kell törni a fejünket, hogy a szépséges Pannónia 
nevet a mostani színvonalhoz igazítva megváltoztassuk, s netán 
Agónia névre kereszteljük qlturálatlan intézményünket! 

                                                        boroslaci

Gondolatok az  „Almádi Tárlat” 
kapcsán

Az évente tavasszal megrendezésre kerülő „Almádi Tárlat” min-
dig nagy esemény a város életében.

Az idei kiállítás rendezője három kiváló képzőművész volt, akik 
elkövettek mindent, hogy a tárlat sikeres legyen.

Minden jól sikerült. Egy kis hiba azonban becsúszott. Nem si-
került a kért három képből kettőt kiállítani, igen sok művésznek 
csak jutott.

Ennek okát abban látom, hogy a jogosan kért közepes méretű-
ek  mellett voltak akik igen nagy méretűeket vittek be, és  azokat 
is kiállították. Így például a nagyterem oldalán a három nagymé-
retű helyett 9 db vagy még ennél több kisebb méretű elfért volna.

A hibát azok követték el, akik a kérés ellenére nagyméretű alko-
tásokat vittek be.

Nem a méret nagysága szabja meg a mű értékét!
Ismerve a kiállító helység adottságait, valóban közepes vagy ki-

sebb méretű képeket lehet úgy elhelyezni, hogy a szép létszámú 
Almádi festők mindegyikétől legalább két alkotás kiállításra kerül-
jön.

Remélem a jövő évi tárlatra mindenki gondol társára és nagy-
méretű festményt nem küld be, és a rendező művészek erre 
ügyelnek is.

Kívánom, hogy legalább a művészek között legyen egyetértés, le-
gyenek figyelmesek egymásra és békességben, szeretetben működ-
jenek tovább a saját és Almádi művészeti életének gazdagításában.

Másik gondolatom, javaslat lenne.
Látjuk, hogy már sok kiváló fotóművésszel büszkélkedhetik Al-

mádi.  Megérdemelnék, hogy hasonlóan a képzőművészetihez  
Almádi fotóművészek önálló kiállítása is legyen.

Így ezáltal is több hely jutna mindkét művészeti ágnak!
Gondolataimat a művészetek iránti szeretet sugalmazta és az 

abból fakadó öröm amikor a művész alkotásait a közönségnek be-
mutathatja.  

 1940 óta Almádihoz kötődő Németh Lajos

Anyanyelvünkről
A nap előtt nincsen korlát,
június teszi a dolgát, 
érik búza, pendül gyümölcs,
vigyáz mindenre, aki bölcs! 

Hogyan ejtjük ki?
Már ez is gond? Igen, mert még a rádió vagy a tévé adásaiban is hallunk 

rosszul kiejtett szavakat, hát még a mindennapi beszélgetésben! A legtöbb 
hiba nyilván az idegen szavak (nevek) kiejtésében tapasztalható, de akad 
példa magyar szavainkkal is. Itt van például a szóvégi „h” betűnk, amit 
néhány szóban kiejtünk, néhányban nem. Nézzük a „juh” szót, amelynek 
kiejtése az alapszóban „ju”, ezért a toldalékkal a kiejtése „juval”. Ám a juh-
akolban kiejtjük a „h”-t, különben nehéz lenne kimondani. A „doh” szót 
kiejtve is meghagyjuk a „h” betűt (hangot), tehát dohhal. 

Aztán vannak ilyenek is, mint a „hagy”, meg a „tud”  ige: leírva: 
hagyjuk, tudjuk, de kiejtve: haggyuk, tuggyuk. Emlékezetes Kádár 
kiejtése, a „tudjuk”.

Vegyünk néhány nevet is: történelmi név a Thewrewk (Emil egye-
temi tanár), kiejtése: „török” Cholnoki kiejtése csolnoki. Dessewffy 
kiejtése: „dezsőfi”. Calvin = „kálvin”; ma már Kálvinnak is írják. 
Itt említem meg, hogy utcatáblákon látom Bajcsy-Zsilinszky End-
re nevét így rövidítve: Bajcsy Zs. utca, holott a helyes ez lenne: B. 
Zsilinszky utca (ha már rövidítik e nevet). Eötvös = „ötvös” (Frank-
lin Delano) Roosevelt kiejtése nem „rúzvelt”, ahogy a buszvezető is 
mondja, hanem) „rozevelt”, ahogyan ő magát nevezte.

Nézzünk néhány francia szót: arrangement = aranzsman (magyar-
ban többféle szavunk van rá:  elrendezés, szervezés stb.). Cousine 
= kuzen, magyarul unokaöcs; collier = kolié, magyarul nyakék; 
marchese = markéze, magyarul őrgróf; par exemple =  pár egzampl 
magyarul például; passage =  passzázs magyarul átjáró, fedett fo-
lyosó; remoulade = remulád magyarul egyfajta mártás; roquefort = 
rokfort, magyarul juhsajt (ejtése: jusajt); rouge = rúzs (magyarul is).

Az angol nyelv világszerte terjed, és világszerte máshogy ejtik ki 
– az angolok legnagyobb bosszúságára. De nézzünk néhány magyar 
kiejtést. First = förszt, azaz első; toothbrush = túszbrös, magyarul: 
fogkefe; hair = heer magyarul: haj; little = litl, magyarul: kicsi, ke-
vés; beef = bíf, marhahús; change = cséndzs, csere (pénzváltás).

A latin nyelvet nem ismerők hajlandók azt hinni, hogy az ottani „C”-
t mindig „K”-nak ejtjük. De ez nem ilyen egyszerű, mert hol így, hol 
úgy. Pl. centrum – kiejtése = centrum; de a cave – kiejtése káve (vi-
gyázz! Szólásban is: cave canem = káve kánem: óvakodj a kutyától!)); 
ha két cc van egymás mellett, akkor vagy mindkettő „K”, : accusativus 
= akkuzatívusz;  vagy az egyik „K”, a másik „C” = Ecce homo = ekce 
hómó (Munkácsy híres festményének címe: Íme, az ember!). 

Olasz. Cicerone = csicseróne, magyar jelentése: idegenvezető. 
Osteria = osztéria, magyar megfelelője: vendéglő, kocsma. Signora 
= szinyóra – am. úrnő.

Görög. Hydrargyrum = hidrargírum, am. higany. Hepatitis = he-
patitisz: májgyulladás. Higiéné = higiénia; ishaemia = isémia  - or-
vosi kifejezés: helyi vérszegénység. Kroiszosz = Krőzus – gazdag 
ókori király. Martir = mártír, vértanú.

Ügyeljünk arra, hogy amely szóban két „oo” egymás mellett sze-
repel, mindkettő kiejtendő: pl. koordináta stb. Általában ne nyel-
jünk el a szavakból: meteorológia és nem meterológia, amint ez így 
sokszor elhangzik. 

Az angol rövidítéseket pedig ejtsük ki magyarosan: WHO = véháó; 
HBI = hábéi (fölösleges az ícsbéáj! – nem mindenki tud angolul!).

Lehetőleg ne használjunk idegen szavakat, ha van megfelelő magyar, 
és, ha már használunk, ejtsük ki helyesen! lang.miklos@chello.hu

Dr. Óvári Ferenc II. rész
A szőlő és a bor

A XIX. század második felében a Balaton-felvidéki bortermelőket sú-
lyos csapások érték. Fagy, aszály , filoxéra, import borok Olaszországból 
és Dalmáciából, „műbor “ gyártás, kivándorlási hullám a szegénység 
elől. Dr. Óvári Ferenc jól látta a térség problémáit: a baj közös, a megol-
dás is csak közösen lehetséges, így hát országgyűlési képviselőként a sző-
lősgazdák érdekeinek megfelelően politizált. 1892-ben a filoxéra miatt 
nyomorgók védelmében szólalt fel. Memorandumot intézett a minisz-
terelnökhöz, melyben a Balaton-felvidékre külön szőlészeti vándortaní-
tót kért, valamint  amerikai szőlészeti telepek létesítését, és az újra tele-
pítéshez kedvezményes kölcsönöket. Ez ügyben fő segítőtársa testvére, 
Óvári Kálmán balatonalmádi szőlősgazda volt.

Az 1896. évi V. törvénycikk a szőlő felújítások számára 50 millió 
korona erejéig kölcsönt biztosított a gazdáknak.

1899-ben a Megyei Gazdasági Egylet az 1893. évi XXIII. Tör-
vénycikk értelmében a bortörvény revízióját követelte. Ez a törvény 
írta elő az olasz borok behozatalának mérséklését, a borok hamisí-
tásának megtiltását, borvizsgáló állomás felállítását Veszprémben.

A magyar bor védelmének érdekében léptek fel a balatoni telepü-
lések elöljárói, mikor megalapították a Magyar Szőlősgazdák Or-
szágos Egyesületének Almádi Fiókját. 56 balatoni bortermelő köz-
ség részvételével elfogadták az „Almádi Memorandumot”, melyet  a  
földművelésügyi miniszternek is átnyújtottak. Ennek eredménye-
képpen jött létre a magyarországi borvidékek hivatalos beosztása, s 
ebben Balatonalmádi a Balaton melléki borvidékbe került. 

Vasútépítés
Veszprémből a szőlőbirtokosok kocsin vagy gyalog, illetve 1884-től 

omnibuszon jártak ki, mely nem volt igazán hatékony. A déli parton már 
1861-ben megindult a vasúti közlekedés, az északi parton is nagyon hi-
ányzott a fővárossal való összeköttetés.  Almádi visszatérő vendégköre fő-
leg Budapestről érkezett. Télen társas összejöveteleket rendeztek a főváros-
ban, melynek lelke Óvári Ferenc volt. Egy ilyen vacsora alkalmával 1902. 
december 7-én alapították meg az Almádi Kört, mely az Almádiban nya-
ralók társas köre lett. Célja kulturális programok szervezése az itt nyaralók 
számára. Első hozadéka pedig a Kossuth szobor felállítása az Öreg park-
ban. Elnökének természetesen Óvárit választották.

A vasút építés ügye már 1894. májusában elkezdődött, báró Puttehány 
Géza, Dr. Óvári Ferenc és Szabó Imre országgyűlési képviselők érdekelt-
ségi ülésével Balatonfüreden. Egy hónappal később ezt írja Veszprémi 
Hírlap: A füredi gyógyterem megtelt földbirtokosokkal. Dr. Óvári Fe-
renc és Véghely Dezső alispán azt javasolta, hogy a vasút Veszprémből 
Szentkirályszabadja, Vörösberény, Balatonalmádi, Balatonfüred érintésé-
vel  Keszthelyig haladjék. Még ezen az ülésen egy 200 tagú nagy végrehaj-
tó bizottságot és egy kisebbet választottak , melynek elnöke Véghely De-
zső, Veszprém és Csertán Károly, Zala Vármegye alispánjai lettek.

 1895. június 9-én a kereskedelemügyi miniszter 1 évre engedé-
lyezte a helyiérdekű gőzmozdonyos vasútvonal előmunkálatait. 

1898. augusztus 17-én az almádi birtokosok értekezletén 5000, 
Ft. értékben jegyeztek törzsrészvényeket. 

1900. januárjára készen voltak a Veszprém- Balatonfüred vonal mér-
nöki tervei. Aztán megkezdődött a nyomvonal vita, melyet 1906. no-
vemberében Dr. Óvári Ferenc, Rainprecht Antal és Friedrich  képviselő 
urak zártak rövidre a kereskedelmi minisztériumban. Ennek értelmében 
a Börgöndtől Tapolcáig induló fővonalhoz kapcsolódhat a Veszprém-Al-
sóörs szárnyvonal, érintve Öreghegynél Balatonalmádit is. Finanszírozó 
az Agrár Bank lesz. A bank visszalépése azonban ismét akadályt gördí-
tett, míg nem Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter benyújtotta a par-
lament elé  törvényjavaslatát, melyet az elfogadott és a király szentesített.  

 Az 1907. február 24-i Veszprémi Hírlap vezércikke öröm kiáltás: 
A Magyar tenger két gyönyörű vidékén, a Balatonfő és a vadregé-
nyes zalai partok mentén a közel jövőben végig száguld a gyors köz-
lekedés tüzes paripája. Bevonják a nagy forgalomba ezt a sokáig ár-
ván hagyott földet. Megnyitják előtte a kultúrának, a gazdasági bol-
dogulásnak becses forrásait, hogy a hegykoszorús vidék szépségéhez 
lakosai nagy örömére társuljon a jólét és az áldás.

Szeglethy György , Veszprém város polgármestere vezetésével a 
város képviselői köszönetüket fejezték ki Óvárinak eredményes fá-
radozásaiért. (Ezen kívül 300 db körüli köszönő levelet, táviratot is 
kapott választó körzetéből a környező településekről.)

1907. nyarán még a 11 vasútépítési ajánlat között válogatnak, 
1909. január 10-én pedig már Tapolcától Börgöndig közlekednek 
az anyagszállító vonatok az új pályán.

Hírlapi cikkek: 1909. május 18.  Kész a menetrend!  1909. július 
11.  Megy a gőzös! 1909. július 8-án volt a hivatalos átadás. Dr. Óvá-
ri Ferenc az akarattyai alagút előtt köszöntötte az államtitkárt. Kenesén 
Hunkár Dénes főispán, Almádiban Szeglethy György Veszprém város 
polgármestere, Alsóörsön Zala vármegye küldöttsége. Balatonfüreden 
Vaszary hercegprímás vendégei voltak, s a fellobogózott vonat öröm uj-
jongások közepette futott be Tapolcára: Van már vasút, éljen Kossuth!

Óvári és az egyesületek
Az egyesületek egyfajta polgári kezdeményezések, önszerveződé-

sek vállalták fel a kultúra, a művészetek és egyéb társadalmi, gazda-
sági, politikai célok támogatását, előbbre vitelét. Dr. Óvári Ferenc 
rengeteg egyesületnek volt a tagja, melyekből még néhányat emlí-
tek Almádi és a Balatonnal kapcsolatban.

 Bár gyermekkel nem áldotta meg a sors, mégis fontosnak tartot-
ta a gyermekvédelmet , így alapította meg a Zsófia Gyermek szana-
tóriumot Balatonalmádiban 1911. július 31-én. Az Országos Gyer-
mekszanatórium Egyesület részére a káptalan negyed áron adott 5 
ezer négyszögöl földterületet, ahol többek között fürdőházat létesít-
hettek, vasúti átjárót kaptak. Épületei ma is állnak az Óvári út 50. 
szám alatt. Az almádi mintára Balatonszabadin is létre hozott ha-
sonló intézményt, melynek kertjében Óvári szobra áll. 2

A Közoktatási Bizottság tagjaként a szegény gyermekek oktatá-
sa is foglalkoztatta. 1899-ben Óvári közben járására és adományá-
ból Herenden egy új 4 tantermes elemi népiskola épült. Az isko-
la gondnokság elnökeként saját költségén vett tankönyvekkel, ima-
könyvekkel, színes ajándék könyvekkel látta el a szegény gyermeke-
ket. Felkarolta az első világháború idején a hadi árvákat, s 400 ha-
diárva gyermekről gondoskodott. Tagja és szervezője  volt a Tulipán 
Mozgalom, Magyar Védőegyletnek, mely a hazai ipar fejlesztését 
szolgálta.  Balatonkenesén Soós Lajos költő tiszteletére alakult Em-
lékbizottság (1927.) elnökévé választották.

Emlékezete
Kivételes, fáradhatatlanul dolgozó egyéniség volt, aki nem ismert 

akadályt, nem látott egyebet, mint a célt, ahol a siker feltalálható, 
vagy remélhető. Önzetlenül minden nemes cél felé megmozdult a 
szíve, és kinyílott a pénztárcája. Azon kevesek közé tartozott, akik 
országgyűlési képviselőként kialakult kapcsolatait nem egyéni karri-
er építésére, hanem közcélok megvalósítására használta fel.

Emlékét őrzi a hálás utókor, bizonyítja többszörös díszpolgársá-
ga, így Balatonalmádiban is, a Tulipán szálló, szobrok, utcák róla 
elnevezve. Almádi felett magasodik az Óvári kilátó, vagy ahogy az 
útikönyvek írják, Óvári  messzelátó. Valóban így van, korát meg-
előzve messzire tekintett, és  cselekedett is kedves balatoni tájáért, 
szelidítette, formálta, szépítette azt.

 Rásky Mihályné tanár
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ALMÁDI TÁRLAT 2013.
Qtya világ van minálunk, Almádiban! Különösen a qltúra kör-

nyékén, amire pedig joggal lehettünk büszkék ez-ideig, hiszen kis 
városunk dúskálhatott mindig színvonalas kulturális programok-
ban, képzőművészeti kiállításokban.

Jó volt részt venni ezeken a programokon, hallani, látni, élvez-
ni mindazt, amit a közösség javára, épülésére a köz adott. Tudjuk, 
nem lehet mindig, mindenben csúcs-minőséget produkálni, de az 
igyekezet, a jó szándék még a kisebb-nagyobb hibákat is feled-
tetik.

Ami a mostani Almádi Tárlat megnyitóját illeti, azt viszont nehéz 
lesz elfeledni. A tárlatot a Pannónia Qlturális Központ és Könyvtár 
igazgatója nyitotta meg. A Tisztelt (de meg nem tisztelt) Közönség 
csak ámult és bámult a zagyva, értelmetlen szöveg hallatán, ami-
nek csúcspontján megtudhattuk, mennyire jó, hogy van Almádi 
Tárlatunk. (Q… jó!)

Remélem, nem kell törni a fejünket, hogy a szépséges Pannónia 
nevet a mostani színvonalhoz igazítva megváltoztassuk, s netán 
Agónia névre kereszteljük qlturálatlan intézményünket! 

                                                        boroslaci

Gondolatok az  „Almádi Tárlat” 
kapcsán

Az évente tavasszal megrendezésre kerülő „Almádi Tárlat” min-
dig nagy esemény a város életében.

Az idei kiállítás rendezője három kiváló képzőművész volt, akik 
elkövettek mindent, hogy a tárlat sikeres legyen.

Minden jól sikerült. Egy kis hiba azonban becsúszott. Nem si-
került a kért három képből kettőt kiállítani, igen sok művésznek 
csak jutott.

Ennek okát abban látom, hogy a jogosan kért közepes méretű-
ek  mellett voltak akik igen nagy méretűeket vittek be, és  azokat 
is kiállították. Így például a nagyterem oldalán a három nagymé-
retű helyett 9 db vagy még ennél több kisebb méretű elfért volna.

A hibát azok követték el, akik a kérés ellenére nagyméretű alko-
tásokat vittek be.

Nem a méret nagysága szabja meg a mű értékét!
Ismerve a kiállító helység adottságait, valóban közepes vagy ki-

sebb méretű képeket lehet úgy elhelyezni, hogy a szép létszámú 
Almádi festők mindegyikétől legalább két alkotás kiállításra kerül-
jön.

Remélem a jövő évi tárlatra mindenki gondol társára és nagy-
méretű festményt nem küld be, és a rendező művészek erre 
ügyelnek is.

Kívánom, hogy legalább a művészek között legyen egyetértés, le-
gyenek figyelmesek egymásra és békességben, szeretetben működ-
jenek tovább a saját és Almádi művészeti életének gazdagításában.

Másik gondolatom, javaslat lenne.
Látjuk, hogy már sok kiváló fotóművésszel büszkélkedhetik Al-

mádi.  Megérdemelnék, hogy hasonlóan a képzőművészetihez  
Almádi fotóművészek önálló kiállítása is legyen.

Így ezáltal is több hely jutna mindkét művészeti ágnak!
Gondolataimat a művészetek iránti szeretet sugalmazta és az 

abból fakadó öröm amikor a művész alkotásait a közönségnek be-
mutathatja.  

 1940 óta Almádihoz kötődő Németh Lajos

Anyanyelvünkről
A nap előtt nincsen korlát,
június teszi a dolgát, 
érik búza, pendül gyümölcs,
vigyáz mindenre, aki bölcs! 

Hogyan ejtjük ki?
Már ez is gond? Igen, mert még a rádió vagy a tévé adásaiban is hallunk 

rosszul kiejtett szavakat, hát még a mindennapi beszélgetésben! A legtöbb 
hiba nyilván az idegen szavak (nevek) kiejtésében tapasztalható, de akad 
példa magyar szavainkkal is. Itt van például a szóvégi „h” betűnk, amit 
néhány szóban kiejtünk, néhányban nem. Nézzük a „juh” szót, amelynek 
kiejtése az alapszóban „ju”, ezért a toldalékkal a kiejtése „juval”. Ám a juh-
akolban kiejtjük a „h”-t, különben nehéz lenne kimondani. A „doh” szót 
kiejtve is meghagyjuk a „h” betűt (hangot), tehát dohhal. 

Aztán vannak ilyenek is, mint a „hagy”, meg a „tud”  ige: leírva: 
hagyjuk, tudjuk, de kiejtve: haggyuk, tuggyuk. Emlékezetes Kádár 
kiejtése, a „tudjuk”.

Vegyünk néhány nevet is: történelmi név a Thewrewk (Emil egye-
temi tanár), kiejtése: „török” Cholnoki kiejtése csolnoki. Dessewffy 
kiejtése: „dezsőfi”. Calvin = „kálvin”; ma már Kálvinnak is írják. 
Itt említem meg, hogy utcatáblákon látom Bajcsy-Zsilinszky End-
re nevét így rövidítve: Bajcsy Zs. utca, holott a helyes ez lenne: B. 
Zsilinszky utca (ha már rövidítik e nevet). Eötvös = „ötvös” (Frank-
lin Delano) Roosevelt kiejtése nem „rúzvelt”, ahogy a buszvezető is 
mondja, hanem) „rozevelt”, ahogyan ő magát nevezte.

Nézzünk néhány francia szót: arrangement = aranzsman (magyar-
ban többféle szavunk van rá:  elrendezés, szervezés stb.). Cousine 
= kuzen, magyarul unokaöcs; collier = kolié, magyarul nyakék; 
marchese = markéze, magyarul őrgróf; par exemple =  pár egzampl 
magyarul például; passage =  passzázs magyarul átjáró, fedett fo-
lyosó; remoulade = remulád magyarul egyfajta mártás; roquefort = 
rokfort, magyarul juhsajt (ejtése: jusajt); rouge = rúzs (magyarul is).

Az angol nyelv világszerte terjed, és világszerte máshogy ejtik ki 
– az angolok legnagyobb bosszúságára. De nézzünk néhány magyar 
kiejtést. First = förszt, azaz első; toothbrush = túszbrös, magyarul: 
fogkefe; hair = heer magyarul: haj; little = litl, magyarul: kicsi, ke-
vés; beef = bíf, marhahús; change = cséndzs, csere (pénzváltás).

A latin nyelvet nem ismerők hajlandók azt hinni, hogy az ottani „C”-
t mindig „K”-nak ejtjük. De ez nem ilyen egyszerű, mert hol így, hol 
úgy. Pl. centrum – kiejtése = centrum; de a cave – kiejtése káve (vi-
gyázz! Szólásban is: cave canem = káve kánem: óvakodj a kutyától!)); 
ha két cc van egymás mellett, akkor vagy mindkettő „K”, : accusativus 
= akkuzatívusz;  vagy az egyik „K”, a másik „C” = Ecce homo = ekce 
hómó (Munkácsy híres festményének címe: Íme, az ember!). 

Olasz. Cicerone = csicseróne, magyar jelentése: idegenvezető. 
Osteria = osztéria, magyar megfelelője: vendéglő, kocsma. Signora 
= szinyóra – am. úrnő.

Görög. Hydrargyrum = hidrargírum, am. higany. Hepatitis = he-
patitisz: májgyulladás. Higiéné = higiénia; ishaemia = isémia  - or-
vosi kifejezés: helyi vérszegénység. Kroiszosz = Krőzus – gazdag 
ókori király. Martir = mártír, vértanú.

Ügyeljünk arra, hogy amely szóban két „oo” egymás mellett sze-
repel, mindkettő kiejtendő: pl. koordináta stb. Általában ne nyel-
jünk el a szavakból: meteorológia és nem meterológia, amint ez így 
sokszor elhangzik. 

Az angol rövidítéseket pedig ejtsük ki magyarosan: WHO = véháó; 
HBI = hábéi (fölösleges az ícsbéáj! – nem mindenki tud angolul!).

Lehetőleg ne használjunk idegen szavakat, ha van megfelelő magyar, 
és, ha már használunk, ejtsük ki helyesen! lang.miklos@chello.hu

Dr. Óvári Ferenc II. rész
A szőlő és a bor

A XIX. század második felében a Balaton-felvidéki bortermelőket sú-
lyos csapások érték. Fagy, aszály , filoxéra, import borok Olaszországból 
és Dalmáciából, „műbor “ gyártás, kivándorlási hullám a szegénység 
elől. Dr. Óvári Ferenc jól látta a térség problémáit: a baj közös, a megol-
dás is csak közösen lehetséges, így hát országgyűlési képviselőként a sző-
lősgazdák érdekeinek megfelelően politizált. 1892-ben a filoxéra miatt 
nyomorgók védelmében szólalt fel. Memorandumot intézett a minisz-
terelnökhöz, melyben a Balaton-felvidékre külön szőlészeti vándortaní-
tót kért, valamint  amerikai szőlészeti telepek létesítését, és az újra tele-
pítéshez kedvezményes kölcsönöket. Ez ügyben fő segítőtársa testvére, 
Óvári Kálmán balatonalmádi szőlősgazda volt.

Az 1896. évi V. törvénycikk a szőlő felújítások számára 50 millió 
korona erejéig kölcsönt biztosított a gazdáknak.

1899-ben a Megyei Gazdasági Egylet az 1893. évi XXIII. Tör-
vénycikk értelmében a bortörvény revízióját követelte. Ez a törvény 
írta elő az olasz borok behozatalának mérséklését, a borok hamisí-
tásának megtiltását, borvizsgáló állomás felállítását Veszprémben.

A magyar bor védelmének érdekében léptek fel a balatoni telepü-
lések elöljárói, mikor megalapították a Magyar Szőlősgazdák Or-
szágos Egyesületének Almádi Fiókját. 56 balatoni bortermelő köz-
ség részvételével elfogadták az „Almádi Memorandumot”, melyet  a  
földművelésügyi miniszternek is átnyújtottak. Ennek eredménye-
képpen jött létre a magyarországi borvidékek hivatalos beosztása, s 
ebben Balatonalmádi a Balaton melléki borvidékbe került. 

Vasútépítés
Veszprémből a szőlőbirtokosok kocsin vagy gyalog, illetve 1884-től 

omnibuszon jártak ki, mely nem volt igazán hatékony. A déli parton már 
1861-ben megindult a vasúti közlekedés, az északi parton is nagyon hi-
ányzott a fővárossal való összeköttetés.  Almádi visszatérő vendégköre fő-
leg Budapestről érkezett. Télen társas összejöveteleket rendeztek a főváros-
ban, melynek lelke Óvári Ferenc volt. Egy ilyen vacsora alkalmával 1902. 
december 7-én alapították meg az Almádi Kört, mely az Almádiban nya-
ralók társas köre lett. Célja kulturális programok szervezése az itt nyaralók 
számára. Első hozadéka pedig a Kossuth szobor felállítása az Öreg park-
ban. Elnökének természetesen Óvárit választották.

A vasút építés ügye már 1894. májusában elkezdődött, báró Puttehány 
Géza, Dr. Óvári Ferenc és Szabó Imre országgyűlési képviselők érdekelt-
ségi ülésével Balatonfüreden. Egy hónappal később ezt írja Veszprémi 
Hírlap: A füredi gyógyterem megtelt földbirtokosokkal. Dr. Óvári Fe-
renc és Véghely Dezső alispán azt javasolta, hogy a vasút Veszprémből 
Szentkirályszabadja, Vörösberény, Balatonalmádi, Balatonfüred érintésé-
vel  Keszthelyig haladjék. Még ezen az ülésen egy 200 tagú nagy végrehaj-
tó bizottságot és egy kisebbet választottak , melynek elnöke Véghely De-
zső, Veszprém és Csertán Károly, Zala Vármegye alispánjai lettek.

 1895. június 9-én a kereskedelemügyi miniszter 1 évre engedé-
lyezte a helyiérdekű gőzmozdonyos vasútvonal előmunkálatait. 

1898. augusztus 17-én az almádi birtokosok értekezletén 5000, 
Ft. értékben jegyeztek törzsrészvényeket. 

1900. januárjára készen voltak a Veszprém- Balatonfüred vonal mér-
nöki tervei. Aztán megkezdődött a nyomvonal vita, melyet 1906. no-
vemberében Dr. Óvári Ferenc, Rainprecht Antal és Friedrich  képviselő 
urak zártak rövidre a kereskedelmi minisztériumban. Ennek értelmében 
a Börgöndtől Tapolcáig induló fővonalhoz kapcsolódhat a Veszprém-Al-
sóörs szárnyvonal, érintve Öreghegynél Balatonalmádit is. Finanszírozó 
az Agrár Bank lesz. A bank visszalépése azonban ismét akadályt gördí-
tett, míg nem Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter benyújtotta a par-
lament elé  törvényjavaslatát, melyet az elfogadott és a király szentesített.  

 Az 1907. február 24-i Veszprémi Hírlap vezércikke öröm kiáltás: 
A Magyar tenger két gyönyörű vidékén, a Balatonfő és a vadregé-
nyes zalai partok mentén a közel jövőben végig száguld a gyors köz-
lekedés tüzes paripája. Bevonják a nagy forgalomba ezt a sokáig ár-
ván hagyott földet. Megnyitják előtte a kultúrának, a gazdasági bol-
dogulásnak becses forrásait, hogy a hegykoszorús vidék szépségéhez 
lakosai nagy örömére társuljon a jólét és az áldás.

Szeglethy György , Veszprém város polgármestere vezetésével a 
város képviselői köszönetüket fejezték ki Óvárinak eredményes fá-
radozásaiért. (Ezen kívül 300 db körüli köszönő levelet, táviratot is 
kapott választó körzetéből a környező településekről.)

1907. nyarán még a 11 vasútépítési ajánlat között válogatnak, 
1909. január 10-én pedig már Tapolcától Börgöndig közlekednek 
az anyagszállító vonatok az új pályán.

Hírlapi cikkek: 1909. május 18.  Kész a menetrend!  1909. július 
11.  Megy a gőzös! 1909. július 8-án volt a hivatalos átadás. Dr. Óvá-
ri Ferenc az akarattyai alagút előtt köszöntötte az államtitkárt. Kenesén 
Hunkár Dénes főispán, Almádiban Szeglethy György Veszprém város 
polgármestere, Alsóörsön Zala vármegye küldöttsége. Balatonfüreden 
Vaszary hercegprímás vendégei voltak, s a fellobogózott vonat öröm uj-
jongások közepette futott be Tapolcára: Van már vasút, éljen Kossuth!

Óvári és az egyesületek
Az egyesületek egyfajta polgári kezdeményezések, önszerveződé-

sek vállalták fel a kultúra, a művészetek és egyéb társadalmi, gazda-
sági, politikai célok támogatását, előbbre vitelét. Dr. Óvári Ferenc 
rengeteg egyesületnek volt a tagja, melyekből még néhányat emlí-
tek Almádi és a Balatonnal kapcsolatban.

 Bár gyermekkel nem áldotta meg a sors, mégis fontosnak tartot-
ta a gyermekvédelmet , így alapította meg a Zsófia Gyermek szana-
tóriumot Balatonalmádiban 1911. július 31-én. Az Országos Gyer-
mekszanatórium Egyesület részére a káptalan negyed áron adott 5 
ezer négyszögöl földterületet, ahol többek között fürdőházat létesít-
hettek, vasúti átjárót kaptak. Épületei ma is állnak az Óvári út 50. 
szám alatt. Az almádi mintára Balatonszabadin is létre hozott ha-
sonló intézményt, melynek kertjében Óvári szobra áll. 2

A Közoktatási Bizottság tagjaként a szegény gyermekek oktatá-
sa is foglalkoztatta. 1899-ben Óvári közben járására és adományá-
ból Herenden egy új 4 tantermes elemi népiskola épült. Az isko-
la gondnokság elnökeként saját költségén vett tankönyvekkel, ima-
könyvekkel, színes ajándék könyvekkel látta el a szegény gyermeke-
ket. Felkarolta az első világháború idején a hadi árvákat, s 400 ha-
diárva gyermekről gondoskodott. Tagja és szervezője  volt a Tulipán 
Mozgalom, Magyar Védőegyletnek, mely a hazai ipar fejlesztését 
szolgálta.  Balatonkenesén Soós Lajos költő tiszteletére alakult Em-
lékbizottság (1927.) elnökévé választották.

Emlékezete
Kivételes, fáradhatatlanul dolgozó egyéniség volt, aki nem ismert 

akadályt, nem látott egyebet, mint a célt, ahol a siker feltalálható, 
vagy remélhető. Önzetlenül minden nemes cél felé megmozdult a 
szíve, és kinyílott a pénztárcája. Azon kevesek közé tartozott, akik 
országgyűlési képviselőként kialakult kapcsolatait nem egyéni karri-
er építésére, hanem közcélok megvalósítására használta fel.

Emlékét őrzi a hálás utókor, bizonyítja többszörös díszpolgársá-
ga, így Balatonalmádiban is, a Tulipán szálló, szobrok, utcák róla 
elnevezve. Almádi felett magasodik az Óvári kilátó, vagy ahogy az 
útikönyvek írják, Óvári  messzelátó. Valóban így van, korát meg-
előzve messzire tekintett, és  cselekedett is kedves balatoni tájáért, 
szelidítette, formálta, szépítette azt.

 Rásky Mihályné tanár
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A kutya vacsorája
A kutyák helyes táplálásáról sokféle, gyakran egymásnak el-

lentmondó információt lehet olvasni. Ez nem is csoda, hiszen 
az állateledel piac kínálata egyre szélesebb, a reklámok és hirde-
tési újságok is ontják felénk ajánlataikat, és mindig akad isme-
rős, akinek van egy még jobb táplálási tanácsa. Ez a rövid cikk 
nem is hivatott arra, hogy állást foglaljon házi koszt vagy eledel 
etetés vitájában, vagy leírja az egyetlen helyes utat, amit követ-
nünk kell kutyánk táplálásban. Pusztán rávilágít a kutyák alap-
vető táplálkozási igényeire, és felhívja a figyelmet azokra a gya-
kori táplálási hibákra, amikkel a praxisban nap, mint nap talál-
kozunk. 

A kutya alapvetően ragadozó állat, esszenciálisak számára az 
állati eredetű tápanyagokban található fehérjék, aminosavak. 
Ezért hosszú távon az egészségmegőrző táplálásra alkalmatla-
nok azok a nedves vagy szárazeledelek, melyek nagyobb részt ga-
bonát tartalmaznak és csak kis hányadban állati összetevőket. 
Ezért a táp minőségéről elsőként az tájékozat minket, hogy hány 
százalék állati eredetű fehérjét tartalmaz. Amennyiben ez csak 
pár százalék, vagy pontosan nincs feltüntetve a csomagoláson, 
a legjobb, ha tovább keresgélünk a polcon. Ugyanez érvényes 
a házi koszttal történő etetésre is, melynek 50-60 %-nak álla-
ti eredetű fehérjeforrást kell tartalmazni (hús, tojás, túró, hal), 
a maradék összetevők az energiahordozók (rizs, tészta, burgo-
nya), rostok (korpa, zabpehely) és vitaminforrások (sárgarépa, 
alma, multivitamin és ásványi anyag kiegészítők) legyenek. A 
házi koszttal történő etetés nem egyenlő tehát a csontos ételma-
radékkal történő etetéssel, mely biztosan nem tartalmazza a ku-
tya számára szükséges tápanyagokat.

A kutya emésztőrendszere igen sajátos: egy viszonylag nagy 
gyomra, és a testméretéhez képest rövid bélszakasza van. Nagy 
befogadóképességű gyomra miatt számára a napi egyszeri (eset-
leg kétszeri) etetés ideális, kerülendő az ennél gyakoribb etetés, 
valamint nassoltatás. Sem emésztése, sem nevelése miatt nem ja-
vasolt, hogy az étel folyamatosan előtte legyen, melyből ked-
ve szerint falatozhat, és ugyancsak kerülendő a kis jutalomfa-
latok vég nélküli osztogatása. Mindkét helytelen etetési szokás 
könnyen elhízáshoz, vagy ellenkezőleg válogatóssághoz, rossz ét-
vágyhoz vezethet. Rövid bélrendszerük nehezen viseli a táp ösz-
szetételében hirtelen bekövetkező változásokat, melyre hasme-
néssel reagálnak. Ezért a tápváltásra szánjunk mindig elegendő 
időt: egy hétig keverve adjuk a régi és az új eleséget, az új táp 
arányát fokozatosan emelve. Továbbá nehezen emésztik a zsíros 
ételeket, ezért ne etessünk magas zsírtartalmú tápot, illetve zsí-
ros, fűszeres ételeket, melyek bél- és hasnyálmirigy-gyulladás-
hoz vezethetnek.

És végezetül egy rövid tiltólista, melyet húzzunk le kutyánk ét-
rendjéből: ne adjunk nyers sertés húst, csokoládét, édességeket, 
macskaeledelt, szilánkosan törő csontokat (combcsont, szárny-
csont), olyan méretű csontokat, melyeket könnyen félrenyelhetnek 
(csigolyacsontok). 

Viszont kiváló unaloműzők és a legjobb fogtisztítók a nagyobb 
méretű főtt marhacsont, melyeket hetente egyszer vagy kétszer ja-
vasolt adni. A csontok segítenek a fogkövek kialakulását megelőz-
ni, értékes ásványi anyag forrást jelentenek, segítenek a normál 
bélsár kialakításában, mely elengedhetetlen a bűzmirigy ürülésé-
hez.

dr. Dani Katalin 
www.negylabupatika.hu

Gyermekláncfű
Azaz pongyola pity-

pang (Taraxacum 
officinale). A pitypan-
gok nemzetségét ná-
lunk öt faj képviseli. A 
kései-, a sziki-, a lápi-, a 
szarvacskás-, és a pon-
gyola pitypang.  Ez 
utóbbi  5-50 cm ma-
gas, erős karógyöke-
rű, tőrózsás levelű, tej-
nedvet eresztő növény. 
Virágszára üreges, sár-
ga fészkes virágai 3-6,5 
cm átmérőjűek. Elég 
gyakran előfordul a vi-
rágszár szalagosodása, a 
virágfej többszöröződé-
se. Nincs tudomásom 
azonban az „emeletes” 

virág észleléséről, melyet 2008. 04. 19-én Bodajkon fényképeztem! 
Itt a virágfej közepéből fejlődött egy újabb száron, újabb virág. Más 
aberráció nem volt látható a növényen, sem a környező állomány-
ban. Bár növényünk közönséges, határozásán csak specialista tud el-
igazodni, mert több mint 100 kisfaját írták le eddig, csak Európá-
ban. Szintén szakértőt igényel a szarvacskás pitypang 68 kisfaja is. A 
gyermekláncfű  mindenféle bolygatott élőhelyen megjelenik. Leg-
több gondot a kerti pázsitban okozza, ahonnan speciális vegyszer-
rel, és erős N műtrágyázással lehet kiszorítani. A kézi szedegetéskor 
bent maradó karógyökér rejtett rügyeiből mindenkép előbújik újra.  
Egyik rokonuk, a Tien-Sanból származó gumipitypang (T. bicorne) 
honosítási kísérlete az ötvenes években sikertelen lett, így nem le-
hettünk gumigyártó nagyhatalom, pedig tejnedvükben gumi alap-
anyag van. A pitypangnak haszna azonban így is van, mert a ház-
táji állatok élelmezésében hasznos, keserű teje ellenére szeretik. És 
mi köze a gyerekhez?  A falusi életmódban a munkára, felelősség-
re szoktatás részeként  a „kákics szedés” fontos feladata volt az arra 
érett gyermeknek. A játszó gyermekek is szívesen szedték üreges szá-
rát, melyből karikát formáltak, végeit összedugva, majd ebbe újabb 
karikát fűzve láncot alkottak, amit az ügyesebbje még a pitypang vi-
rágjával is díszített. Így lett a gazból koszorú, vagy értékes   korona. 
Máris játszhatták a királyosdit vagy az esküvőt. tszabango@gmail.
com

Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Földművelésügyi Igazgatósága vadászati osztályának határozata 
alapján, velük együttműködve az Újkúti Vadásztársaság a lakott te-
rületekkel határos vadászterületeken, biztonsági körzetekben állo-
mányszabályozó vadászatot folytat. 

A települések közigazgatási belterülete nem képezi részét a va-
dászterületnek, ezért lakott területen a törvény alapján az Újkúti 
Vadásztársaságnak nincs jogosultsága vadászati tevékenység végzé-
sére, vad által okozott kár elhárítására. A lakott terület nem része a 
vadászterületnek. 

 Vaddisznók a lakott területeken, belterületen, kertekben 

A vaddisznó minden olyan élőhelyen megjelenik, ahol megtalálja 
a számára kedvező létfeltételeket. Az elhanyagolt és háborítatlan ga-
zos, bozótos ingatlanokon nem zaklatják és itt rendszerint táplálék-
hoz is könnyen jut (pl.: hullott gyümölcs, kerti hulladékok). Ősho-
nos vadfajunk, melynek az alkalmazkodó képessége és intelligenciá-
ja kimagasló, ezért megjelenésére bárhol számíthatunk. 

Miért jön lakott területre a vaddisznó? 

A vaddisznó elsősorban a megfelelő búvóhely és a vonzó táplálék-
források miatt jelenik meg a lakott területeken. Búvóhelynek szá-
mít minden gazos, szemetes, elhanyagolt terület. A vaddisznó szá-
mára táplálékforrás a hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a ház-
tartási szemét, a vastag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta stb. 
él benne), kerti vetemények, zöldségek, mezőgazdasági termények, 
a víz, a dagonyázási lehetőség. A vaddisznó mindenevő, különösen 
kedveli a lédús zöldségeket és gyümölcsöket. Minden tevékenység, 
mely ezeket a vonzó tényezőket csökkenti, hozzájárul a vaddisznó 
jelenlétének csökkentéséhez. 

Mit tesz az Újkúti Vadásztársaság  
a lakott területen előforduló vaddisznók visszaszorításáért 

- Folyamatos etetéssel törekszik a vaddisznókat az erdők belsőbb, 
lakott területektől távol eső részein tartani. 

- Dagonyázó és itató helyeket létesített (A locsoló berendezések 
környékét a vaddisznó nem a szomjúsága végett keresi fel, hanem 
azért mert az öntözött gyep igen gazdagon lakott az alsóbb rendű, 
gerinctelen élőlényekkel, amelyek fontos táplálékát jelentik a min-
denevő vaddisznónak) 

- A vaddisznók létszámának folyamatos apasztását végzi a lakot 
területekhez közeli erdőterületeken fegyveres vadászattal. 

- A kijelölt vadászterületen állományszabályozó vadászatot foly-
tat a vadászati hatóság által előírtaknak megfelelően és mértékben. 

- Aktívan kommunikál a lakossággal és az önkormányzatokkal. 
- A vadásztársaság vadőre vadriasztó szereket és tanácsot ad a kár-

megelőzésre, kritikus külterületi helyeken a vadászati hatóság elren-
delése alapján vadkárelhárító vadászatot folytat. 

Bejött a vaddisznó a kertembe, mit tehetek, 
hogy ez ne forduljon elő többször? 

A vadkárosítás megelőzésének egyedüli hatékony módszere 
a megfelelő kerítés megléte. A telkek kerítéseinek megerősí-
tését illetve kijavítását, oly módon kell elvégezni, hogy azon 

Recept
Eperbomba

8 tojásból piskótát sütünk. Én mindig felverem a tojások fehérjét. 
majd a 8 kanál cukorral még verem, óvatosan kézi habverővel bele 
keverem a tojások fehérjét és a 8 evőkanál lisztet.
Ha van kúpos jénaink, abban süssük, amit  jól kikenünk zsírral, lisz-
tezünk. Én kerek tortaformában sütöttem. Ha kihűlt, tetejéből egy 
csíkot levágunk, belsejét kivájjuk.
Keményre verünk 8 dl tejszínt 2 cs. habfixálóval,pici cukorral, da-
rabolt eperrel  elkeverjük, betöltjük a tortába, rátesszük a tetejét.
Olvasztott étcsokival bevonjuk, amibe pár csepp étolajat keve-
rünk. Ö.Á.

foto: tszabango@gmail.com

Emeletes gyermekláncfű

a vaddisznó ne tudjon átmenni; (Vaddisznó távoltartása céljá-
ból, elég a kerítés alsó, kb.: 1-1,5 méteres részének megerősí-
tése pl.: a kereskedelmi forgalomban is kapható, kifejezetten a 
vaddisznó távoltartására gyártott erős, csúszásmentes csomózá-
sú dróthálóval, melyet stabil oszlopokhoz rögzítünk, fél méte-
renként lecövekelünk, esetleg a földbe süllyesztünk). A meg-
felelő kerítés kivitelezésére számtalan lehetőség van, amelyet 
mindig a helyi viszonyok figyelembevételével kell megválaszta-
ni! Amennyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésé-
vel kapcsolatosan, feltétlen kérjünk vadkerítés építésében jár-
tas szakembertől segítséget, az elvégzett munka után pedig ga-
ranciát! 

Milyen feladata van a lakosságnak a lakott területen előforduló 
vaddisznók visszaszorítása érdekében? 

- az ingatlanokat határoló kerítések vad biztossá tétele; 
- az elhanyagolt telkeken illetve közterületen lévő bozótosok fel-

számolása, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálása, rendbetétele; 
- ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetése; 
- a zöld hulladék összegyűjtése, szakszerű kezelése; 

Kinek a feladata a vaddisznó létszámának csökkentése? 

Első lépésben tisztázni szükséges, hogy a kérdéses terület kül- 
vagy belterületi ingatlan. A külterületi ingatlanokon, a hatóság ál-
tal meghatározott vadászterületen, az Újkúti Vadásztársaság a vadá-
szatra jogosult. Ezeken a helyeken a vaddisznó létszám apasztásának 
mértékét a vadászati hatóság határozza meg, illetve annak elvégzé-
sét ellenőrzi. 

A települések közigazgatási belterülete nem képezi részét a va-
dászterületnek, ezért lakott területen a törvény alapján, az Újkúti 
Vadásztársaságnak nincs jogosultsága vadászati tevékenység végzé-
sére, vad által okozott kár elhárítására.

A jelenlegi szabályozás a település belterületén történő vad el-
ejtésének feladatát nem ruházza senkire. A szükséges engedélyt a 
területileg illetékes rendőrhatóság jogosult kiállítani. A legproblé-
másabb területek önkormányzatai mérlegelve a kialakult helyze-
tet, mezőőrt alkalmaznak, aki rendelkezik a rendőrség által kiadott 
engedéllyel, így a fegyverét is használhatja a település közigazgatá-
si belterületén. 

Ki a felelős a vadkárért? 

A vadászati törvény részletesen szabályozza a vadkár kérdését. 
Fontos kiemelni, hogy vadkár csak vadászterületen (külterületi in-
gatlan) bekövetkezett kár lehet, a törvény által meghatározott kul-
túrákban és időszakokban! Az itt bekövetkezett vadkár esetén a te-
rületileg illetékes vadászatra jogosultnál lehet kezdeményezni a vad-
kár megállapítását. 

A vaddisznók belterületi kártétele nem helyi probléma, ez orszá-
gos jelenség és a megoldás is ezen a szinten lehetséges. 

Az Újkúti Vadásztársaság lehetőségeihez mérten minden erőfe-
szítést megtesz a probléma kezelése érdekében, a megoldás viszont, 
csak minden érdekelt fél összefogásával és együttműködő cselekvé-
sével lehetséges. 

ÚJKÚTI VADÁSZTÁRSASÁG 
8220 Balatonalmádi, Szivárvány u. 7.

Állományszabályozó vadászat 



Élővilág Vadak
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A kutya vacsorája
A kutyák helyes táplálásáról sokféle, gyakran egymásnak el-

lentmondó információt lehet olvasni. Ez nem is csoda, hiszen 
az állateledel piac kínálata egyre szélesebb, a reklámok és hirde-
tési újságok is ontják felénk ajánlataikat, és mindig akad isme-
rős, akinek van egy még jobb táplálási tanácsa. Ez a rövid cikk 
nem is hivatott arra, hogy állást foglaljon házi koszt vagy eledel 
etetés vitájában, vagy leírja az egyetlen helyes utat, amit követ-
nünk kell kutyánk táplálásban. Pusztán rávilágít a kutyák alap-
vető táplálkozási igényeire, és felhívja a figyelmet azokra a gya-
kori táplálási hibákra, amikkel a praxisban nap, mint nap talál-
kozunk. 

A kutya alapvetően ragadozó állat, esszenciálisak számára az 
állati eredetű tápanyagokban található fehérjék, aminosavak. 
Ezért hosszú távon az egészségmegőrző táplálásra alkalmatla-
nok azok a nedves vagy szárazeledelek, melyek nagyobb részt ga-
bonát tartalmaznak és csak kis hányadban állati összetevőket. 
Ezért a táp minőségéről elsőként az tájékozat minket, hogy hány 
százalék állati eredetű fehérjét tartalmaz. Amennyiben ez csak 
pár százalék, vagy pontosan nincs feltüntetve a csomagoláson, 
a legjobb, ha tovább keresgélünk a polcon. Ugyanez érvényes 
a házi koszttal történő etetésre is, melynek 50-60 %-nak álla-
ti eredetű fehérjeforrást kell tartalmazni (hús, tojás, túró, hal), 
a maradék összetevők az energiahordozók (rizs, tészta, burgo-
nya), rostok (korpa, zabpehely) és vitaminforrások (sárgarépa, 
alma, multivitamin és ásványi anyag kiegészítők) legyenek. A 
házi koszttal történő etetés nem egyenlő tehát a csontos ételma-
radékkal történő etetéssel, mely biztosan nem tartalmazza a ku-
tya számára szükséges tápanyagokat.

A kutya emésztőrendszere igen sajátos: egy viszonylag nagy 
gyomra, és a testméretéhez képest rövid bélszakasza van. Nagy 
befogadóképességű gyomra miatt számára a napi egyszeri (eset-
leg kétszeri) etetés ideális, kerülendő az ennél gyakoribb etetés, 
valamint nassoltatás. Sem emésztése, sem nevelése miatt nem ja-
vasolt, hogy az étel folyamatosan előtte legyen, melyből ked-
ve szerint falatozhat, és ugyancsak kerülendő a kis jutalomfa-
latok vég nélküli osztogatása. Mindkét helytelen etetési szokás 
könnyen elhízáshoz, vagy ellenkezőleg válogatóssághoz, rossz ét-
vágyhoz vezethet. Rövid bélrendszerük nehezen viseli a táp ösz-
szetételében hirtelen bekövetkező változásokat, melyre hasme-
néssel reagálnak. Ezért a tápváltásra szánjunk mindig elegendő 
időt: egy hétig keverve adjuk a régi és az új eleséget, az új táp 
arányát fokozatosan emelve. Továbbá nehezen emésztik a zsíros 
ételeket, ezért ne etessünk magas zsírtartalmú tápot, illetve zsí-
ros, fűszeres ételeket, melyek bél- és hasnyálmirigy-gyulladás-
hoz vezethetnek.

És végezetül egy rövid tiltólista, melyet húzzunk le kutyánk ét-
rendjéből: ne adjunk nyers sertés húst, csokoládét, édességeket, 
macskaeledelt, szilánkosan törő csontokat (combcsont, szárny-
csont), olyan méretű csontokat, melyeket könnyen félrenyelhetnek 
(csigolyacsontok). 

Viszont kiváló unaloműzők és a legjobb fogtisztítók a nagyobb 
méretű főtt marhacsont, melyeket hetente egyszer vagy kétszer ja-
vasolt adni. A csontok segítenek a fogkövek kialakulását megelőz-
ni, értékes ásványi anyag forrást jelentenek, segítenek a normál 
bélsár kialakításában, mely elengedhetetlen a bűzmirigy ürülésé-
hez.

dr. Dani Katalin 
www.negylabupatika.hu

Gyermekláncfű
Azaz pongyola pity-

pang (Taraxacum 
officinale). A pitypan-
gok nemzetségét ná-
lunk öt faj képviseli. A 
kései-, a sziki-, a lápi-, a 
szarvacskás-, és a pon-
gyola pitypang.  Ez 
utóbbi  5-50 cm ma-
gas, erős karógyöke-
rű, tőrózsás levelű, tej-
nedvet eresztő növény. 
Virágszára üreges, sár-
ga fészkes virágai 3-6,5 
cm átmérőjűek. Elég 
gyakran előfordul a vi-
rágszár szalagosodása, a 
virágfej többszöröződé-
se. Nincs tudomásom 
azonban az „emeletes” 

virág észleléséről, melyet 2008. 04. 19-én Bodajkon fényképeztem! 
Itt a virágfej közepéből fejlődött egy újabb száron, újabb virág. Más 
aberráció nem volt látható a növényen, sem a környező állomány-
ban. Bár növényünk közönséges, határozásán csak specialista tud el-
igazodni, mert több mint 100 kisfaját írták le eddig, csak Európá-
ban. Szintén szakértőt igényel a szarvacskás pitypang 68 kisfaja is. A 
gyermekláncfű  mindenféle bolygatott élőhelyen megjelenik. Leg-
több gondot a kerti pázsitban okozza, ahonnan speciális vegyszer-
rel, és erős N műtrágyázással lehet kiszorítani. A kézi szedegetéskor 
bent maradó karógyökér rejtett rügyeiből mindenkép előbújik újra.  
Egyik rokonuk, a Tien-Sanból származó gumipitypang (T. bicorne) 
honosítási kísérlete az ötvenes években sikertelen lett, így nem le-
hettünk gumigyártó nagyhatalom, pedig tejnedvükben gumi alap-
anyag van. A pitypangnak haszna azonban így is van, mert a ház-
táji állatok élelmezésében hasznos, keserű teje ellenére szeretik. És 
mi köze a gyerekhez?  A falusi életmódban a munkára, felelősség-
re szoktatás részeként  a „kákics szedés” fontos feladata volt az arra 
érett gyermeknek. A játszó gyermekek is szívesen szedték üreges szá-
rát, melyből karikát formáltak, végeit összedugva, majd ebbe újabb 
karikát fűzve láncot alkottak, amit az ügyesebbje még a pitypang vi-
rágjával is díszített. Így lett a gazból koszorú, vagy értékes   korona. 
Máris játszhatták a királyosdit vagy az esküvőt. tszabango@gmail.
com

Tájékoztatjuk arról, hogy a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Földművelésügyi Igazgatósága vadászati osztályának határozata 
alapján, velük együttműködve az Újkúti Vadásztársaság a lakott te-
rületekkel határos vadászterületeken, biztonsági körzetekben állo-
mányszabályozó vadászatot folytat. 

A települések közigazgatási belterülete nem képezi részét a va-
dászterületnek, ezért lakott területen a törvény alapján az Újkúti 
Vadásztársaságnak nincs jogosultsága vadászati tevékenység végzé-
sére, vad által okozott kár elhárítására. A lakott terület nem része a 
vadászterületnek. 

 Vaddisznók a lakott területeken, belterületen, kertekben 

A vaddisznó minden olyan élőhelyen megjelenik, ahol megtalálja 
a számára kedvező létfeltételeket. Az elhanyagolt és háborítatlan ga-
zos, bozótos ingatlanokon nem zaklatják és itt rendszerint táplálék-
hoz is könnyen jut (pl.: hullott gyümölcs, kerti hulladékok). Ősho-
nos vadfajunk, melynek az alkalmazkodó képessége és intelligenciá-
ja kimagasló, ezért megjelenésére bárhol számíthatunk. 

Miért jön lakott területre a vaddisznó? 

A vaddisznó elsősorban a megfelelő búvóhely és a vonzó táplálék-
források miatt jelenik meg a lakott területeken. Búvóhelynek szá-
mít minden gazos, szemetes, elhanyagolt terület. A vaddisznó szá-
mára táplálékforrás a hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, a ház-
tartási szemét, a vastag humuszos kerti talaj (sok csiga, giliszta stb. 
él benne), kerti vetemények, zöldségek, mezőgazdasági termények, 
a víz, a dagonyázási lehetőség. A vaddisznó mindenevő, különösen 
kedveli a lédús zöldségeket és gyümölcsöket. Minden tevékenység, 
mely ezeket a vonzó tényezőket csökkenti, hozzájárul a vaddisznó 
jelenlétének csökkentéséhez. 

Mit tesz az Újkúti Vadásztársaság  
a lakott területen előforduló vaddisznók visszaszorításáért 

- Folyamatos etetéssel törekszik a vaddisznókat az erdők belsőbb, 
lakott területektől távol eső részein tartani. 

- Dagonyázó és itató helyeket létesített (A locsoló berendezések 
környékét a vaddisznó nem a szomjúsága végett keresi fel, hanem 
azért mert az öntözött gyep igen gazdagon lakott az alsóbb rendű, 
gerinctelen élőlényekkel, amelyek fontos táplálékát jelentik a min-
denevő vaddisznónak) 

- A vaddisznók létszámának folyamatos apasztását végzi a lakot 
területekhez közeli erdőterületeken fegyveres vadászattal. 

- A kijelölt vadászterületen állományszabályozó vadászatot foly-
tat a vadászati hatóság által előírtaknak megfelelően és mértékben. 

- Aktívan kommunikál a lakossággal és az önkormányzatokkal. 
- A vadásztársaság vadőre vadriasztó szereket és tanácsot ad a kár-

megelőzésre, kritikus külterületi helyeken a vadászati hatóság elren-
delése alapján vadkárelhárító vadászatot folytat. 

Bejött a vaddisznó a kertembe, mit tehetek, 
hogy ez ne forduljon elő többször? 

A vadkárosítás megelőzésének egyedüli hatékony módszere 
a megfelelő kerítés megléte. A telkek kerítéseinek megerősí-
tését illetve kijavítását, oly módon kell elvégezni, hogy azon 

Recept
Eperbomba

8 tojásból piskótát sütünk. Én mindig felverem a tojások fehérjét. 
majd a 8 kanál cukorral még verem, óvatosan kézi habverővel bele 
keverem a tojások fehérjét és a 8 evőkanál lisztet.
Ha van kúpos jénaink, abban süssük, amit  jól kikenünk zsírral, lisz-
tezünk. Én kerek tortaformában sütöttem. Ha kihűlt, tetejéből egy 
csíkot levágunk, belsejét kivájjuk.
Keményre verünk 8 dl tejszínt 2 cs. habfixálóval,pici cukorral, da-
rabolt eperrel  elkeverjük, betöltjük a tortába, rátesszük a tetejét.
Olvasztott étcsokival bevonjuk, amibe pár csepp étolajat keve-
rünk. Ö.Á.

foto: tszabango@gmail.com

Emeletes gyermekláncfű

a vaddisznó ne tudjon átmenni; (Vaddisznó távoltartása céljá-
ból, elég a kerítés alsó, kb.: 1-1,5 méteres részének megerősí-
tése pl.: a kereskedelmi forgalomban is kapható, kifejezetten a 
vaddisznó távoltartására gyártott erős, csúszásmentes csomózá-
sú dróthálóval, melyet stabil oszlopokhoz rögzítünk, fél méte-
renként lecövekelünk, esetleg a földbe süllyesztünk). A meg-
felelő kerítés kivitelezésére számtalan lehetőség van, amelyet 
mindig a helyi viszonyok figyelembevételével kell megválaszta-
ni! Amennyiben bizonytalanok vagyunk a kerítés kivitelezésé-
vel kapcsolatosan, feltétlen kérjünk vadkerítés építésében jár-
tas szakembertől segítséget, az elvégzett munka után pedig ga-
ranciát! 

Milyen feladata van a lakosságnak a lakott területen előforduló 
vaddisznók visszaszorítása érdekében? 

- az ingatlanokat határoló kerítések vad biztossá tétele; 
- az elhanyagolt telkeken illetve közterületen lévő bozótosok fel-

számolása, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálása, rendbetétele; 
- ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetése; 
- a zöld hulladék összegyűjtése, szakszerű kezelése; 

Kinek a feladata a vaddisznó létszámának csökkentése? 

Első lépésben tisztázni szükséges, hogy a kérdéses terület kül- 
vagy belterületi ingatlan. A külterületi ingatlanokon, a hatóság ál-
tal meghatározott vadászterületen, az Újkúti Vadásztársaság a vadá-
szatra jogosult. Ezeken a helyeken a vaddisznó létszám apasztásának 
mértékét a vadászati hatóság határozza meg, illetve annak elvégzé-
sét ellenőrzi. 

A települések közigazgatási belterülete nem képezi részét a va-
dászterületnek, ezért lakott területen a törvény alapján, az Újkúti 
Vadásztársaságnak nincs jogosultsága vadászati tevékenység végzé-
sére, vad által okozott kár elhárítására.

A jelenlegi szabályozás a település belterületén történő vad el-
ejtésének feladatát nem ruházza senkire. A szükséges engedélyt a 
területileg illetékes rendőrhatóság jogosult kiállítani. A legproblé-
másabb területek önkormányzatai mérlegelve a kialakult helyze-
tet, mezőőrt alkalmaznak, aki rendelkezik a rendőrség által kiadott 
engedéllyel, így a fegyverét is használhatja a település közigazgatá-
si belterületén. 

Ki a felelős a vadkárért? 

A vadászati törvény részletesen szabályozza a vadkár kérdését. 
Fontos kiemelni, hogy vadkár csak vadászterületen (külterületi in-
gatlan) bekövetkezett kár lehet, a törvény által meghatározott kul-
túrákban és időszakokban! Az itt bekövetkezett vadkár esetén a te-
rületileg illetékes vadászatra jogosultnál lehet kezdeményezni a vad-
kár megállapítását. 

A vaddisznók belterületi kártétele nem helyi probléma, ez orszá-
gos jelenség és a megoldás is ezen a szinten lehetséges. 

Az Újkúti Vadásztársaság lehetőségeihez mérten minden erőfe-
szítést megtesz a probléma kezelése érdekében, a megoldás viszont, 
csak minden érdekelt fél összefogásával és együttműködő cselekvé-
sével lehetséges. 

ÚJKÚTI VADÁSZTÁRSASÁG 
8220 Balatonalmádi, Szivárvány u. 7.

Állományszabályozó vadászat 
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal szervezeti egységei-
nek ügyfélfogadási ideje 2013. június 3. napjától kibővül az aláb-
biak szerint:

Okmányirodai Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Tel.: 88/594-180

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-11.30 és 12.30-17.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-11.30 és 12.30-16.00
 Csütörtök 8.00-11.30 és 12.30-16.00
 Péntek 8.00-13.00

Okmányirodai Osztály
Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Tel.: 88/596-905

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-12.00 és 13.00-16.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-12.00 és 13.00-17.00
 Csütörtök 8.00-12.00 
 Péntek 8.00-13.00

A várakozási idő elkerülése érdekében Tisztelt Ügyfeleinknek 
lehetősége van időpontot foglalni az okmányirodáknál meg-
adott telefonszámon ügyfélfogadási időben és keddi napokon 
8-16 óra között, vagy személyesen a fent megadott ügyfélfoga-
dási időben. 

Ügyfélkapuval rendelkező Ügyfeleink a http://ugyintezes.
magyarorszag.hu/okmanyiroda linken, ügyfélkapuval nem rendel-
kező Ügyfeleinek a http://www.nyilvantarto.hu oldalon is foglal-
hatnak időpontot. 

Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Tel.: 88/594-180

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32. 
Tel.: 88/594-129

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-16.30
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-16.30
 Péntek 8.00-13.00

A szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés helyszíne változat-
lanul Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32. szám alatt található. A 
járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben (pl. szabálysérté-
si, környezetvédelmi, egyes oktatással kapcsolatos ügyek) Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt állunk Tisztelt Ügyfeleink 
rendelkezésére.

FELHÍVÁS

A Pannónia Kulturális Központ szervezésében Böjte Csaba atya 
gyermekeit fogadjuk Balatonalmádiban. 

2013. június 27-én, csütörtökön 12-kor indul Siófokról 46 fő 
gyermek és 6 kísérő, a délutánt Almádiban töltik.

19 órakor a Szent Imre templomban Böjte Csaba és Szabó János 
plébános atya tart szentmisét a Marosszéki Kodály Gyermekkórus 
jótékonysági műsorával egybekötve.

Szállásuk és strandolásuk már megoldott. Étkeztetésük megol-
dásában (reggeli Siófokon, ebéd, vacsora 52 főre a Zóna Étterem-
ben) kérjük mindazok segítségét, akik ebben jó szándékkal közre 
tudnak működni. 

Kérjük, ha pénzzel vagy bármi mással (pl. friss gyümölccsel, stb) 
támogatni szeretné az étkezésüket vagy programjukat, írja meg 
a pannoniakultura@gmail.com-ra vagy jelezze a 30-9719-446 szá-
mon.

Hálás köszönet a támogatásért! Isten fizesse meg!

A Járási Gyámhivatal kibővített, a Munkaügyi Kirendeltség vál-
tozatlan ügyfélfogadási időben várja a Tisztelt Ügyfeleket az aláb-
biak szerint:

Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32. 

Tel.: 88/594-120

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-16.30
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-16.30
 Péntek 8.00-13.00

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43. 

Tel.: 88/439-055

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-14.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-14.00
 Csütörtök 8.00-14.00
 Péntek 8.00-12.00

Bízunk benne, hogy a kibővített ügyfélfogadási renddel és az 
időpontfoglalás biztosításával kényelmesebbé válik ügyeinek in-
tézése.

dr. Tar Viktória hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Balatonalmádi Járási Hivatal

Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal  
ügyfélfogadási idejének változásáról

Idegenforgalmi szezonra készülve

Egyedülálló kiadványt készített  a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnmegelőzési szakterületen dolgozó munkatársa, Or-
sós Károly r. őrnagy úr Bűnmegelőzési RecepTúra címmel. 

A szerző a kiadványban a Főkapitányság bűnmegelőzési szakterü-
letén tevékenykedő kollégák felhalmozódott szakmai tudását fog-
lalta össze az olvasók által is élvezhető formában, stílusban. A ko-
moly levéltári kutatások során összegyűjtött rendőrségi híreket ol-
vasva azt tapasztalja az olvasó, hogy a tartalom semmit nem válto-
zott, a bűnelkövetők és az áldozatok ugyanolyan forgatókönyv sze-
rint cselekedtek 100-150 évvel ezelőtt, mint manapság, csupán a hí-
rek megfogalmazása, a szóhasználat tükrözi a kort, amelyben a bűn-
cselekményt elkövették. 

A szerző az egyes bűncselekmény típusokat a megyei Kapitánysá-
gokat körbejáró képzeletbeli utazás keretében ismerteti, miközben 
az áldozattá válás megelőzésre szolgáló tanácsok mellett egy-egy he-
lyi ételspecialitás és a területre jellemző növény vagy állat bemutatá-
sával színesíti a képet. A kiadvány leltárba veszi híres borvidékeinket, 
tallóz idegenforgalmi nevezetességeink között, felvillantja a már mö-
göttünk lévő XIX. és XX. század történelmének fontos pillanatait.

A Bűnmegelőzési RecepTúrát nem a nappali könyvespolcára 
szántuk, hanem a többek által elérhető helyekre, könyvtárakba, idős 
klubokba, családsegítő szolgálatoknak, ahol akár a közös olvasás él-
ményeként is jobban megragadnak a jó tanácsok. 

A „Magyar Tenger” kapujában, avagy a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén a víkendházak hívatlan látogatóira 
és a strandokon törölköző alá rejtett értékeink védtelenségére hívja 
fel a figyelmet. De természetesen téma a gépkocsi feltörés, a gépko-
csi lopás, a kempingek óvatlan vendégserege, présházak, pincék fel-
törése, a tűzifacsalás, a trükkös lopások, a fizetés nélküli vásárlás, a 
közlekedési balesetek, az eltévedt kirándulók, az internetes csalások, 
a háborúból visszamaradt robbanó anyagok.

Egyúttal figyelmükbe ajánlom az alábbi baleset-megelőzési ver-
senyt is, amelyben a családok vetélkedőjének győztese egy Skoda 
Rapid személygépkocsit nyer.

A részvétel feltételei:
A versenyre nevezhet minden olyan 4 fős család, ahol legalább az 

egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel 
és két 6-18 év közötti gyermeket nevelnek. Nem kizáró ok, ha a csa-
lád három vagy több gyermeket nevel, de a versenyen csak két gye-
rekkel lehet részt venni.

A nevezést követően a csapatok összetételén változtatni nem le-
het. A területi versenyekről megyénként (a fővárosból is) egy család 
jut az országos döntőbe. 

Ezen kívül lehetőség van a www.kreszvaltozas.hu oldalon egy 
tesztlap helyes kitöltésével is jelentkezni közvetlenül a döntőbe, 
ahonnan sorsolás útján a szerencse segítségével lehet továbbjutni.

Az országos döntőt 2013. szeptember végén rendezik meg a 
Zsámbékon a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai centrum-
ban.

Keressük azt a Veszprém megyei családot, aki megfelel a fenti kri-
tériumoknak. Továbbá hajlandó összemérni mind elméleti, mind 
gyakorlati tudását 2013. június 22-én 9 órától 15 óráig Veszprém-
ben, a Tesco parkolójában - az Autóklub által szervezett KÖZLE-
KEDÉSBIZTONSÁGI HÉT programja keretében - az országos 
döntőben való részvétel jogáért!

Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal együtt lehet június 10-ig.  
A nevezési lapot az alábbi email címre kell visszaküldeni: ban-

kom@veszprem.police.hu
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádiért

2013. április 23-án 22 fő lelkes alapító taggal megalakult a Hon-
ismereti és Városszépítő Kör.  Töltési Erzsébet és Kovács István el-
nökök vezetésével, rengeteg tenni akarással és ötlettel  már ezen rö-
vid idő alatt is értek  el sikereket.  Üres üzletek városképet rontó ki-
rakatait  tették rendbe, hadat üzentek a szemétnek és a szemetelők-
nek. A  vasútállomásnál, a Posta parkolóban, a piacnál, valamint 
több buszmegállónál elvégzett virágosítás az ő kezük munkája,  de 
ez még csak a kezdet.

A honismerettel kapcsolatos lépések egyikeként június 15-én 19 
órára Dr. Óvári Ferenc emléknapot szerveznek a Pannóniába, és foly-
tatva a tavalyi sikersorozatot, Pünkösdi templomi körtúrára invitál-
tak mindenkit. „Almádi templomok” rajzpályázatot szerveztek, és az 
általános iskolás gyermekek között 480 Pünkösdi totót osztottak ki, 
Almádi műemlékeivel kapcsolatos kérdésekkel igyekeztek a diákok 
ismereteit kiszélesíteni lakóhelyük értékeiről.  A Turisztikai Egyesü-
lettel összefogva, a Nyitott Templomok program keretében június 
15-től augusztus 31-ig újra egész nap látogathatóak lesznek Almá-
di szép templomai, ebben az időszakban szombatonként 17 órakor 
ingyenes túra indul az Erődtemplomtól, érintve a berényi katolikus 
templomot és a Szent Jobb Kápolnát. 

Keresik a megoldást a káptalanfüredi vasútállomás épületére is, 
ezzel kapcsolatban megbeszélést kezdeményeztek a MÁV képvise-
lőjével, akik nyitottak bármiféle hasznosítási javaslatra, amit a vá-
ros is támogat. 

Rengeteg, apróságnak tűnő részlet megoldására kiváló ötletek 
születtek, amik részben már megvalósultak, másik részük pedig jó 
úton halad a cél felé! A cél pedig nem más, mint hogy tegyük szép-
pé környezetünket, óvjuk meg értékeinket, ismerjük meg jobban 
városunkat!  Szolga Mária

Le a szemetelőkkel!
Fogjunk össze Almádi lakosai, hogy megőrizhessük városunk té-

len megszokott tiszta képét és megleckéztessük az illegálisan szeme-
telő nyaralók, turisták hadát!

Köztudott, hogy a városban nyaralók egy része nem fizet szemét-
díjat, nem vásárol hulladéktárolót vagy zsákot kommunális szemete 
elhelyezésére. Ebből fakadóan az itt lakók elszörnyedve látják, hogy 
a nyári szezonban a hulladékgyűjtő szigetek, szelektív tárolók mel-
lett zsákokban vagy csak úgy elegánsan odadobva rengeteg lom és 
kommunális szemét gyűlik. Lépjünk fel ez ellen a magatartás ellen, 
ha saját szemünk láttára történik a szemét elhelyezése.

Szóljunk rá arra az emberre, aki az utcai kézi szeméttárolóba sor-
ban „adagolja bele”  kis zsákocskákban az otthon gyűlt szemetét. A 
hétvégeken a várost elhagyók  egy részének pedig az a felvett szoká-
sa, hogy  a hulladékot egyik  köztéri hulladékgyűjtő mellé leteszi,  
ami közel van hozzá. Rosszabb esetben mások kertjébe vagy az er-
dőbe dobja be a szeméttel teli zsákot. Ne menjünk el szótlanul az 
ilyen magatartás mellett. 

Ha van nálunk fényképezőgép, készítsünk felvételt az autóról - 
látható legyen a rendszáma -, amiből a hulladékot előveszik. En-
nek segítségével feljelenthető a rendetlen ember és súlyos pénzbün-
tetésre számíthat.   Előbb-utóbb leszoknak majd erről a módszer-
ről, csak idő kérdése. Önkénteseink is szemmel tartják majd a kri-
tikus pontokat. 

Ebben kérjük az itt lakók együttműködését - hiszen tudjuk, hogy 
úgy  elhatalmasodott ez a baj, hogy csak közös összefogással tudunk 
úrrá lenni rajta.  Honismereti és Városszépítő  Kör
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Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal szervezeti egységei-
nek ügyfélfogadási ideje 2013. június 3. napjától kibővül az aláb-
biak szerint:

Okmányirodai Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Tel.: 88/594-180

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-11.30 és 12.30-17.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-11.30 és 12.30-16.00
 Csütörtök 8.00-11.30 és 12.30-16.00
 Péntek 8.00-13.00

Okmányirodai Osztály
Balatonfűzfő, Nike körút 1. 

Tel.: 88/596-905

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-12.00 és 13.00-16.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-12.00 és 13.00-17.00
 Csütörtök 8.00-12.00 
 Péntek 8.00-13.00

A várakozási idő elkerülése érdekében Tisztelt Ügyfeleinknek 
lehetősége van időpontot foglalni az okmányirodáknál meg-
adott telefonszámon ügyfélfogadási időben és keddi napokon 
8-16 óra között, vagy személyesen a fent megadott ügyfélfoga-
dási időben. 

Ügyfélkapuval rendelkező Ügyfeleink a http://ugyintezes.
magyarorszag.hu/okmanyiroda linken, ügyfélkapuval nem rendel-
kező Ügyfeleinek a http://www.nyilvantarto.hu oldalon is foglal-
hatnak időpontot. 

Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Tel.: 88/594-180

Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32. 
Tel.: 88/594-129

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-16.30
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-16.30
 Péntek 8.00-13.00

A szociális igazgatással kapcsolatos ügyintézés helyszíne változat-
lanul Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32. szám alatt található. A 
járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb ügyekben (pl. szabálysérté-
si, környezetvédelmi, egyes oktatással kapcsolatos ügyek) Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. szám alatt állunk Tisztelt Ügyfeleink 
rendelkezésére.

FELHÍVÁS

A Pannónia Kulturális Központ szervezésében Böjte Csaba atya 
gyermekeit fogadjuk Balatonalmádiban. 

2013. június 27-én, csütörtökön 12-kor indul Siófokról 46 fő 
gyermek és 6 kísérő, a délutánt Almádiban töltik.

19 órakor a Szent Imre templomban Böjte Csaba és Szabó János 
plébános atya tart szentmisét a Marosszéki Kodály Gyermekkórus 
jótékonysági műsorával egybekötve.

Szállásuk és strandolásuk már megoldott. Étkeztetésük megol-
dásában (reggeli Siófokon, ebéd, vacsora 52 főre a Zóna Étterem-
ben) kérjük mindazok segítségét, akik ebben jó szándékkal közre 
tudnak működni. 

Kérjük, ha pénzzel vagy bármi mással (pl. friss gyümölccsel, stb) 
támogatni szeretné az étkezésüket vagy programjukat, írja meg 
a pannoniakultura@gmail.com-ra vagy jelezze a 30-9719-446 szá-
mon.

Hálás köszönet a támogatásért! Isten fizesse meg!

A Járási Gyámhivatal kibővített, a Munkaügyi Kirendeltség vál-
tozatlan ügyfélfogadási időben várja a Tisztelt Ügyfeleket az aláb-
biak szerint:

Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32. 

Tel.: 88/594-120

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-16.30
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-16.30
 Csütörtök 8.00-16.30
 Péntek 8.00-13.00

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43. 

Tel.: 88/439-055

 Nap Ügyfélfogadási idő
 Hétfő 8.00-14.00
 Kedd Zárva
 Szerda 8.00-14.00
 Csütörtök 8.00-14.00
 Péntek 8.00-12.00

Bízunk benne, hogy a kibővített ügyfélfogadási renddel és az 
időpontfoglalás biztosításával kényelmesebbé válik ügyeinek in-
tézése.

dr. Tar Viktória hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Balatonalmádi Járási Hivatal

Tájékoztató a Balatonalmádi Járási Hivatal  
ügyfélfogadási idejének változásáról

Idegenforgalmi szezonra készülve

Egyedülálló kiadványt készített  a Veszprém Megyei Rendőr-fő-
kapitányság bűnmegelőzési szakterületen dolgozó munkatársa, Or-
sós Károly r. őrnagy úr Bűnmegelőzési RecepTúra címmel. 

A szerző a kiadványban a Főkapitányság bűnmegelőzési szakterü-
letén tevékenykedő kollégák felhalmozódott szakmai tudását fog-
lalta össze az olvasók által is élvezhető formában, stílusban. A ko-
moly levéltári kutatások során összegyűjtött rendőrségi híreket ol-
vasva azt tapasztalja az olvasó, hogy a tartalom semmit nem válto-
zott, a bűnelkövetők és az áldozatok ugyanolyan forgatókönyv sze-
rint cselekedtek 100-150 évvel ezelőtt, mint manapság, csupán a hí-
rek megfogalmazása, a szóhasználat tükrözi a kort, amelyben a bűn-
cselekményt elkövették. 

A szerző az egyes bűncselekmény típusokat a megyei Kapitánysá-
gokat körbejáró képzeletbeli utazás keretében ismerteti, miközben 
az áldozattá válás megelőzésre szolgáló tanácsok mellett egy-egy he-
lyi ételspecialitás és a területre jellemző növény vagy állat bemutatá-
sával színesíti a képet. A kiadvány leltárba veszi híres borvidékeinket, 
tallóz idegenforgalmi nevezetességeink között, felvillantja a már mö-
göttünk lévő XIX. és XX. század történelmének fontos pillanatait.

A Bűnmegelőzési RecepTúrát nem a nappali könyvespolcára 
szántuk, hanem a többek által elérhető helyekre, könyvtárakba, idős 
klubokba, családsegítő szolgálatoknak, ahol akár a közös olvasás él-
ményeként is jobban megragadnak a jó tanácsok. 

A „Magyar Tenger” kapujában, avagy a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén a víkendházak hívatlan látogatóira 
és a strandokon törölköző alá rejtett értékeink védtelenségére hívja 
fel a figyelmet. De természetesen téma a gépkocsi feltörés, a gépko-
csi lopás, a kempingek óvatlan vendégserege, présházak, pincék fel-
törése, a tűzifacsalás, a trükkös lopások, a fizetés nélküli vásárlás, a 
közlekedési balesetek, az eltévedt kirándulók, az internetes csalások, 
a háborúból visszamaradt robbanó anyagok.

Egyúttal figyelmükbe ajánlom az alábbi baleset-megelőzési ver-
senyt is, amelyben a családok vetélkedőjének győztese egy Skoda 
Rapid személygépkocsit nyer.

A részvétel feltételei:
A versenyre nevezhet minden olyan 4 fős család, ahol legalább az 

egyik szülő rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel 
és két 6-18 év közötti gyermeket nevelnek. Nem kizáró ok, ha a csa-
lád három vagy több gyermeket nevel, de a versenyen csak két gye-
rekkel lehet részt venni.

A nevezést követően a csapatok összetételén változtatni nem le-
het. A területi versenyekről megyénként (a fővárosból is) egy család 
jut az országos döntőbe. 

Ezen kívül lehetőség van a www.kreszvaltozas.hu oldalon egy 
tesztlap helyes kitöltésével is jelentkezni közvetlenül a döntőbe, 
ahonnan sorsolás útján a szerencse segítségével lehet továbbjutni.

Az országos döntőt 2013. szeptember végén rendezik meg a 
Zsámbékon a közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai centrum-
ban.

Keressük azt a Veszprém megyei családot, aki megfelel a fenti kri-
tériumoknak. Továbbá hajlandó összemérni mind elméleti, mind 
gyakorlati tudását 2013. június 22-én 9 órától 15 óráig Veszprém-
ben, a Tesco parkolójában - az Autóklub által szervezett KÖZLE-
KEDÉSBIZTONSÁGI HÉT programja keretében - az országos 
döntőben való részvétel jogáért!

Jelentkezni a mellékelt nevezési lappal együtt lehet június 10-ig.  
A nevezési lapot az alábbi email címre kell visszaküldeni: ban-

kom@veszprem.police.hu
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádiért

2013. április 23-án 22 fő lelkes alapító taggal megalakult a Hon-
ismereti és Városszépítő Kör.  Töltési Erzsébet és Kovács István el-
nökök vezetésével, rengeteg tenni akarással és ötlettel  már ezen rö-
vid idő alatt is értek  el sikereket.  Üres üzletek városképet rontó ki-
rakatait  tették rendbe, hadat üzentek a szemétnek és a szemetelők-
nek. A  vasútállomásnál, a Posta parkolóban, a piacnál, valamint 
több buszmegállónál elvégzett virágosítás az ő kezük munkája,  de 
ez még csak a kezdet.

A honismerettel kapcsolatos lépések egyikeként június 15-én 19 
órára Dr. Óvári Ferenc emléknapot szerveznek a Pannóniába, és foly-
tatva a tavalyi sikersorozatot, Pünkösdi templomi körtúrára invitál-
tak mindenkit. „Almádi templomok” rajzpályázatot szerveztek, és az 
általános iskolás gyermekek között 480 Pünkösdi totót osztottak ki, 
Almádi műemlékeivel kapcsolatos kérdésekkel igyekeztek a diákok 
ismereteit kiszélesíteni lakóhelyük értékeiről.  A Turisztikai Egyesü-
lettel összefogva, a Nyitott Templomok program keretében június 
15-től augusztus 31-ig újra egész nap látogathatóak lesznek Almá-
di szép templomai, ebben az időszakban szombatonként 17 órakor 
ingyenes túra indul az Erődtemplomtól, érintve a berényi katolikus 
templomot és a Szent Jobb Kápolnát. 

Keresik a megoldást a káptalanfüredi vasútállomás épületére is, 
ezzel kapcsolatban megbeszélést kezdeményeztek a MÁV képvise-
lőjével, akik nyitottak bármiféle hasznosítási javaslatra, amit a vá-
ros is támogat. 

Rengeteg, apróságnak tűnő részlet megoldására kiváló ötletek 
születtek, amik részben már megvalósultak, másik részük pedig jó 
úton halad a cél felé! A cél pedig nem más, mint hogy tegyük szép-
pé környezetünket, óvjuk meg értékeinket, ismerjük meg jobban 
városunkat!  Szolga Mária

Le a szemetelőkkel!
Fogjunk össze Almádi lakosai, hogy megőrizhessük városunk té-

len megszokott tiszta képét és megleckéztessük az illegálisan szeme-
telő nyaralók, turisták hadát!

Köztudott, hogy a városban nyaralók egy része nem fizet szemét-
díjat, nem vásárol hulladéktárolót vagy zsákot kommunális szemete 
elhelyezésére. Ebből fakadóan az itt lakók elszörnyedve látják, hogy 
a nyári szezonban a hulladékgyűjtő szigetek, szelektív tárolók mel-
lett zsákokban vagy csak úgy elegánsan odadobva rengeteg lom és 
kommunális szemét gyűlik. Lépjünk fel ez ellen a magatartás ellen, 
ha saját szemünk láttára történik a szemét elhelyezése.

Szóljunk rá arra az emberre, aki az utcai kézi szeméttárolóba sor-
ban „adagolja bele”  kis zsákocskákban az otthon gyűlt szemetét. A 
hétvégeken a várost elhagyók  egy részének pedig az a felvett szoká-
sa, hogy  a hulladékot egyik  köztéri hulladékgyűjtő mellé leteszi,  
ami közel van hozzá. Rosszabb esetben mások kertjébe vagy az er-
dőbe dobja be a szeméttel teli zsákot. Ne menjünk el szótlanul az 
ilyen magatartás mellett. 

Ha van nálunk fényképezőgép, készítsünk felvételt az autóról - 
látható legyen a rendszáma -, amiből a hulladékot előveszik. En-
nek segítségével feljelenthető a rendetlen ember és súlyos pénzbün-
tetésre számíthat.   Előbb-utóbb leszoknak majd erről a módszer-
ről, csak idő kérdése. Önkénteseink is szemmel tartják majd a kri-
tikus pontokat. 

Ebben kérjük az itt lakók együttműködését - hiszen tudjuk, hogy 
úgy  elhatalmasodott ez a baj, hogy csak közös összefogással tudunk 
úrrá lenni rajta.  Honismereti és Városszépítő  Kör
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Almádi Kupa asztalitenisz verseny
Balatonalmádi Város Önkormányzata és a helyi klub támogatásá-

val megrendeztük az első ,,Almádi Kupa” Közép-Dunántúli Regio-
nális felnőtt asztalitenisz ranglista versenyt.

Ez az első olyan asztalitenisz esemény balatonalmádi életében, mely 
a sportág rangjához méltó körülmények között és helyen, a Györgyi 
Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet tornacsarnokában lett 
megrendezve. Három megye (Komárom-Esztergom, Fejér és Veszp-
rém) legjobb asztaliteniszezői álltak asztalhoz, hogy eldöntsék az egyes 
versenyszámokban ki vagy kik a legjobbak. A versenyre szép számú, 60 
fő nevezés érkezett. A bemelegítést követően 9 órakor Balatonalmádi 
Város Önkormányzata nevében, almádi sportfelelőse, Nagy Zoltán Úr 
köszöntőjével megnyitotta a versenyt. Öt versenyszámban (férfi egyé-
ni, női egyéni, férfi páros, női páros és vegyes páros) lehetett nevez-
ni. Először egyenes kieséses rendszerben a vegyes párosok, női párosok 
és a férfi párosok álltak asztalhoz. Majd a női és férfi egyéniben hár-
mas csoportokban küzdöttek. A csoportok első és második helyezett-
jei jutottak fel a főtáblára, ahol már egyenes kieséses rendszerben foly-
tatódott a verseny. Végig jó hangulatban folytak a küzdelmek. Rangjá-
hoz méltóan magas színvonalú játékot láthattak akik kilátogattak erre 
az eseményre. Veszprém megye három éremmel lett gazdagabb, abból 
is kettő aranyérem. Férfi egyéniben a balatonalmádi Nyúl Christian, 
valamint vegyes párosban Ficzay – Puskó magyarpolányi kettős dia-
dalmaskodott, valamint ugyanebben a számban bronzérmet szerzett 
a Penk – Bakosné balatonalmádi-balatonfüredi kettős. Szeretnénk ha 
ez a nagyszerű sportesemény hagyománnyá válna, ezért bízunk benne, 
hogy jövőre is megrendezésre kerülhet.

Helyezések: Férfi egyéni: 1. Nyúl Christian (B.almádi AK) 
Vegyespáros: 3. Penk-Bakosné (B.almádi AK-B.füredi FC)

 Nyúl Csaba klub elnök

Karate hírek

A Balatonalmádi Nippon-Dojo Shotokan karatékái részt vettek 
2013. május 12-én Ajkán a Shotokan Dojok Szövetségének Nem-
zetközi versenyén. A versenyzőink a nagyon erős nemzetközi ver-
senyen megállták a helyüket, nagyon szépen szerepeltek, a nagy 
létszámú mezőnyben valamennyi versenyzőnk bejutott a nyolcas 
döntőbe. Versenyzőink: Mekina Kolos (kata: bronz érem), Gon-
dos Dániel, Gondos Dávid (kumite: arany érem, kata: ezüst érem), 
Sárossy Tibor, Szakály Bálint, Molnár Szabolcs, Rézmüves Ádám, 
Rézmüves Miklós, Szakály Dávid. Edzőjük: Sensei Rézmüves Mik-
lós 5. Dan

Versenyzőink, sportolóink legközelebb itt Balatonalmádiban 
2013. október 5-én a II. Almádi Kupa Országos Shotokan Karate 
Versenyen szerepelnek.

Ezüstérem a Taekwon-do EB-n

2013. május 3. és 5. között rendezték Svédországban, Skövde vá-
rosában az idei Taekwon-do Európa Bajnokságot. A Magyar Nem-
zeti Válogatottban két almádi lakos is helyet kapott. Kosztyu Vero-
nika versenyzőként és Kosztyu György edzőként képviselte orszá-
gunkat.

Veronika (Roni) idén az Országos Bajnokságban öt számban 
lett aranyérmes, amivel a legeredményesebb női versenyző külön-
díját is kiérdemelte, valamint elnyerte az EB-n való indulás jogát 
is, ahol 28 ország több, mint 500 versenyzője mérettette meg ma-
gát.

Az Európa Bajnokság - a megszokottól eltérően - Roni fő ver-
senyszámával, az erőtöréssel indult. Ez a technikai szám különös 
pontosságot, koncentrációt és gyorsaságot igényel. A feladat a tö-
rőállványokba helyezett deszkák előre meghatározott kéz- és láb-
technikákkal való eltörése. A 18 felnőtt női indulóból öten jutot-
tak a döntőbe, hibátlan gyakorlatok bemutatása után, ahol szo-
ros küzdelmeket követően dőlt el az első helyezések sorsa. Roni 
élete első kontinensviadalán meggyőző teljesítménnyel, megérde-
melten nyert ezüstérmet, amivel a válogatott legeredményesebb 
tagja lett.

A magyar csapat még két bronzérmet szerzett, Höflinger Klaudia 
küzdelemben, Csorba Ádám és Nagy Adrián páros gyakorlatban, 
úgynevezett tradicionális küzdelemben.

A magyar csapat következő nagy megmérettetése az október 23-
27. között megrendezésre kerülő spanyolországi Világ Bajnokság 
lesz, melyre Kosztyu Veronika több, egyéni és csapat versenyszám-
ban is kvalifikálta magát.

Akit érdekel a harcművészet, a sport, a versenyzés vagy csak egy kis 
testmozgásra vágyik egy családias légkörű csapatban, a Kosztyu há-
zaspár szeretettel várja - gyerek és felnőtt - edzésein, a Vörösberényi 
Általános Iskolában.

Höflinger Klaudia, Kosztyu Veronika, Csorba Ádám, Nagy Adrián

Az ajkai Nemzetközi versenyen is szépen szerepeltek a karatékák

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!

Egy csepp az eredeti 
Olasz Divatból

Sok szeretettel és odafigyeléssel választjuk ki 
Olaszországban azokat a ruhadarabokat, ame-

lyekben igazán büszke lesz a külsejére.

Ruháink üzenetet hordoznak azoknak az igé-
nyes hölgyeknek, akik nem akarnak idősebbnek 

kinézni, és akiknek számítanak a részletek is.

Jó közérzetet, elismerő pillantásokat, 
jó kinézetet nyújtunk.

JÖJJÖN!

A júniusi akciónkban 
a 25 000 Ft-ot elérő vásárlás mellé

ajándékkal kedveskedünk,
amelyet Ön választ ki az elmúlt idény még min-

dig divatos darabjaiból.

Szeretettel várjuk!

Belvárosi ÜzletházVeszprém, Szeglethy u. 1.Nyitva: hétköznap 13-17Tel.: 30/4982575

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 06. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 06. 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 Áf
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Baksai Autósiskola   T 
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MEGHÍVÓ
Régi Almádi határának bejárására
Indulás: 2013. június 22. szombat 14 óra Gyülekező a Határ 

Csárda előtt. Útvonal: A Határ Csárdától (a Zala megyei Tórgyöpi 
Csárda) a Vízmeder utcán keresztül (a régi felsőörsi országút) a 
Prockesig (a Tóállás).

 Honismereti és városszépítő kör
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Almádi Kupa asztalitenisz verseny
Balatonalmádi Város Önkormányzata és a helyi klub támogatásá-

val megrendeztük az első ,,Almádi Kupa” Közép-Dunántúli Regio-
nális felnőtt asztalitenisz ranglista versenyt.

Ez az első olyan asztalitenisz esemény balatonalmádi életében, mely 
a sportág rangjához méltó körülmények között és helyen, a Györgyi 
Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet tornacsarnokában lett 
megrendezve. Három megye (Komárom-Esztergom, Fejér és Veszp-
rém) legjobb asztaliteniszezői álltak asztalhoz, hogy eldöntsék az egyes 
versenyszámokban ki vagy kik a legjobbak. A versenyre szép számú, 60 
fő nevezés érkezett. A bemelegítést követően 9 órakor Balatonalmádi 
Város Önkormányzata nevében, almádi sportfelelőse, Nagy Zoltán Úr 
köszöntőjével megnyitotta a versenyt. Öt versenyszámban (férfi egyé-
ni, női egyéni, férfi páros, női páros és vegyes páros) lehetett nevez-
ni. Először egyenes kieséses rendszerben a vegyes párosok, női párosok 
és a férfi párosok álltak asztalhoz. Majd a női és férfi egyéniben hár-
mas csoportokban küzdöttek. A csoportok első és második helyezett-
jei jutottak fel a főtáblára, ahol már egyenes kieséses rendszerben foly-
tatódott a verseny. Végig jó hangulatban folytak a küzdelmek. Rangjá-
hoz méltóan magas színvonalú játékot láthattak akik kilátogattak erre 
az eseményre. Veszprém megye három éremmel lett gazdagabb, abból 
is kettő aranyérem. Férfi egyéniben a balatonalmádi Nyúl Christian, 
valamint vegyes párosban Ficzay – Puskó magyarpolányi kettős dia-
dalmaskodott, valamint ugyanebben a számban bronzérmet szerzett 
a Penk – Bakosné balatonalmádi-balatonfüredi kettős. Szeretnénk ha 
ez a nagyszerű sportesemény hagyománnyá válna, ezért bízunk benne, 
hogy jövőre is megrendezésre kerülhet.

Helyezések: Férfi egyéni: 1. Nyúl Christian (B.almádi AK) 
Vegyespáros: 3. Penk-Bakosné (B.almádi AK-B.füredi FC)

 Nyúl Csaba klub elnök

Karate hírek

A Balatonalmádi Nippon-Dojo Shotokan karatékái részt vettek 
2013. május 12-én Ajkán a Shotokan Dojok Szövetségének Nem-
zetközi versenyén. A versenyzőink a nagyon erős nemzetközi ver-
senyen megállták a helyüket, nagyon szépen szerepeltek, a nagy 
létszámú mezőnyben valamennyi versenyzőnk bejutott a nyolcas 
döntőbe. Versenyzőink: Mekina Kolos (kata: bronz érem), Gon-
dos Dániel, Gondos Dávid (kumite: arany érem, kata: ezüst érem), 
Sárossy Tibor, Szakály Bálint, Molnár Szabolcs, Rézmüves Ádám, 
Rézmüves Miklós, Szakály Dávid. Edzőjük: Sensei Rézmüves Mik-
lós 5. Dan

Versenyzőink, sportolóink legközelebb itt Balatonalmádiban 
2013. október 5-én a II. Almádi Kupa Országos Shotokan Karate 
Versenyen szerepelnek.

Ezüstérem a Taekwon-do EB-n

2013. május 3. és 5. között rendezték Svédországban, Skövde vá-
rosában az idei Taekwon-do Európa Bajnokságot. A Magyar Nem-
zeti Válogatottban két almádi lakos is helyet kapott. Kosztyu Vero-
nika versenyzőként és Kosztyu György edzőként képviselte orszá-
gunkat.

Veronika (Roni) idén az Országos Bajnokságban öt számban 
lett aranyérmes, amivel a legeredményesebb női versenyző külön-
díját is kiérdemelte, valamint elnyerte az EB-n való indulás jogát 
is, ahol 28 ország több, mint 500 versenyzője mérettette meg ma-
gát.

Az Európa Bajnokság - a megszokottól eltérően - Roni fő ver-
senyszámával, az erőtöréssel indult. Ez a technikai szám különös 
pontosságot, koncentrációt és gyorsaságot igényel. A feladat a tö-
rőállványokba helyezett deszkák előre meghatározott kéz- és láb-
technikákkal való eltörése. A 18 felnőtt női indulóból öten jutot-
tak a döntőbe, hibátlan gyakorlatok bemutatása után, ahol szo-
ros küzdelmeket követően dőlt el az első helyezések sorsa. Roni 
élete első kontinensviadalán meggyőző teljesítménnyel, megérde-
melten nyert ezüstérmet, amivel a válogatott legeredményesebb 
tagja lett.

A magyar csapat még két bronzérmet szerzett, Höflinger Klaudia 
küzdelemben, Csorba Ádám és Nagy Adrián páros gyakorlatban, 
úgynevezett tradicionális küzdelemben.

A magyar csapat következő nagy megmérettetése az október 23-
27. között megrendezésre kerülő spanyolországi Világ Bajnokság 
lesz, melyre Kosztyu Veronika több, egyéni és csapat versenyszám-
ban is kvalifikálta magát.

Akit érdekel a harcművészet, a sport, a versenyzés vagy csak egy kis 
testmozgásra vágyik egy családias légkörű csapatban, a Kosztyu há-
zaspár szeretettel várja - gyerek és felnőtt - edzésein, a Vörösberényi 
Általános Iskolában.

Höflinger Klaudia, Kosztyu Veronika, Csorba Ádám, Nagy Adrián

Az ajkai Nemzetközi versenyen is szépen szerepeltek a karatékák

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!

Egy csepp az eredeti 
Olasz Divatból

Sok szeretettel és odafigyeléssel választjuk ki 
Olaszországban azokat a ruhadarabokat, ame-

lyekben igazán büszke lesz a külsejére.

Ruháink üzenetet hordoznak azoknak az igé-
nyes hölgyeknek, akik nem akarnak idősebbnek 

kinézni, és akiknek számítanak a részletek is.

Jó közérzetet, elismerő pillantásokat, 
jó kinézetet nyújtunk.

JÖJJÖN!

A júniusi akciónkban 
a 25 000 Ft-ot elérő vásárlás mellé

ajándékkal kedveskedünk,
amelyet Ön választ ki az elmúlt idény még min-

dig divatos darabjaiból.

Szeretettel várjuk!

Belvárosi ÜzletházVeszprém, Szeglethy u. 1.Nyitva: hétköznap 13-17Tel.: 30/4982575

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2013. 06. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2013. 06. 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 Áf
sz

. n
yt

. s
zá

m
: 1

/5
33

01
0
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GépjárművEzETő képzésT indíT

MEGHÍVÓ
Régi Almádi határának bejárására
Indulás: 2013. június 22. szombat 14 óra Gyülekező a Határ 

Csárda előtt. Útvonal: A Határ Csárdától (a Zala megyei Tórgyöpi 
Csárda) a Vízmeder utcán keresztül (a régi felsőörsi országút) a 
Prockesig (a Tóállás).

 Honismereti és városszépítő kör
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TÉNY: 
A szép mosoly magabiztossá tesz → üzleti és magánéleti sikerek

Életre szóló megoldás minden foghiányra: implantátumok
Álomszép fehér mosoly: Fogfehérítés, porcelán héjak

SOHA nem késő! Hozza egyenesbe életét, hozza egyenesbe fogsorát! 
→ Fogszabályozás minden korosztálynak
Fél a beavatkozástól? → kérjen altatást!

Kérjen időpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

Látogassanak el hozzánk július 12-ig párban, hozzák magukkal ezt a kupont
és 50-50% kedvezményt kapnak a röntgenfelvétel árából!

Globe Dental Fogászati Centrum Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

0 Ft
3, 2 vagy 1 
hónapig!

Az ajánlat 2013. május 2-től visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön 
belül, új (akik az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők részére. Az 5 M internetcsomag 
kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb 
felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.
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Személyes Ügyintézési Nap: 
Helyszín: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – Városház tér 4. 
Időpont: június 4. és 18., 10.00–16.00 óra között 
Kapcsolattartónk: Végh Annamária (Tel.: +36 20 344 8129)

Ez a szám szól a legszebben
Tévé, internet, telefon – 0 Ft havi díjjal
Válaszd új Invilág S csomagunkat bevezető akcióban, mert most 2 éves, határozott idejű 
szerződés esetén ahány szolgáltatást rendelsz, annyi hónapon át élvezheted havidíj-
mentesen:

• a 36 tévé- és rádiócsatornát,
• az 5 Mbit/s sebességű internetet
• és a kedvező percdíjakat.

Ráadásul új csomagodhoz 90 napon keresztül díjmentesen kipróbálható extrákat
is rendelhetsz. Az Invilág S csomag három szolgáltatás esetén a 4. hónaptól havi 4990 Ft.

Az adott lakcímen elérhető ajánlatokról és szolgáltatásokról további információkat 
a legközelebbi Telepontban, weboldalunkon vagy a 1288-as telefonszámon kaphatsz.
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TÉNY: 
A szép mosoly magabiztossá tesz → üzleti és magánéleti sikerek

Életre szóló megoldás minden foghiányra: implantátumok
Álomszép fehér mosoly: Fogfehérítés, porcelán héjak

SOHA nem késő! Hozza egyenesbe életét, hozza egyenesbe fogsorát! 
→ Fogszabályozás minden korosztálynak
Fél a beavatkozástól? → kérjen altatást!

Kérjen időpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

Látogassanak el hozzánk július 12-ig párban, hozzák magukkal ezt a kupont
és 50-50% kedvezményt kapnak a röntgenfelvétel árából!

Globe Dental Fogászati Centrum Balatonkenese, Táncsics M. u. 6.

0 Ft
3, 2 vagy 1 
hónapig!

Az ajánlat 2013. május 2-től visszavonásig érvényes, meghatározott területeken az ADSL és IPTV technológiával lefedett szolgáltatási területünkön 
belül, új (akik az elmúlt 90 napban nem rendelkeztek előfizetői szerződéssel az Invitelnél) lakossági előfizetők részére. Az 5 M internetcsomag 
kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői jogviszony határozott időn 
belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon adunk bővebb 
felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.
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„A Gyermek nem teher,

még ha letörik is egy-egy ág

a gyümölcs súlya alatt.

A gyermek nem játékszer,

bármely sok örörmöt is okozzon,

életünknek nem eszköze,

hanem célja.

A gyermek nem fényűzés:

ő maga a gazdagság.”

(Ravasz László)

június
Végzőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola

Második  sor: Egressy Levente Kornél, Simon Balázs, Tátrai Kevin, Mester Csíki Domonkos, Dudásné 
Pirik Mariann osztályfőnök, Kovács Máté Dávid, Selmeczi Bence Dániel, Faust Gellért Ottó, Gerge-
lyi Ádám, Góg Martin. Első sor: Sári Zsófia, Csongrádi Eszter Karolin, Szerdahelyi Borbála, Felföl-
di Luca, Szaitz Fanni, Stelcz Rebeka, Bors Luca, Kovács Elina, Jósa Adél, Szenthe Réka Emese, Farkas 
Roberta Mariann, Kováts Zsuzsanna, Németh Virág Alexandra

Negyedik sor: Gaschler Dávid, Nagy Artúr, Csincsi Dániel, Lennert Kristóf. Harmadik sor: Ked-
ves Áron Csanád, Koszorus Kolos László, Scharf Máté, Fisli Martin, Kovács Erik. Második sor: 
Rompos Ádám, Ficsor Attila, Király Dávid, Tóth Milán, Tóth Gábor, Mészáros Máté Alex. Első 
sor: Bánkuti-Hermann Regina, Horváth Kamilla Vivien, Pap Julianna, Pordán Ivett, Raffai Rená-
ta, Rácz Dorottya Kata, Kovács Csenge, Howe Anna Katharina. Elől: Gillich Lászlóné, of.

Vörösberényi Általános Iskola
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