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A címadó 100 év a cikk meg-
írásakor lényegében még igaz 
volt, azonban mire a tisztelt ol-
vasó kézbe veheti, már egy új 
évet kezdtünk el, 2013. év ele-
jén vagyunk. A kissé megké-
sett „születésnap” helytörté-
neti szempontból nem von le 
értéket az ismertetésre kerülő 
adatokból. Az 1904-ben alapí-
tott Balatoni Szövetség fennál-
lása során számtalan Balaton-
nal foglalkozó kiadványt jelen-
tetett meg

Közülük egyik legkoráb-
bi, 1912-ben kiadott 160 ol-
dal terjedelmű „Kalauza” rész-
letesen foglalkozik Almádival 
is. Az ismertetést olvasva szin-
te megelevenedik előttünk a 
százéves Almádi. Ezért érdemes azt teljes terjedelmében leközölni, 
a benne található almádi reklámokkal együtt. 

„Balatonalmádi. Kedves szőlőhegye volt ez a veszprémieknek 
mindig, de nyaralóteleppé csak akkor kezdett idomulni, amikor 
lelkes férfiak az elpusztult szőlővidék újból való felvirágoztatását 
kezdeményezték. Néhai Véghely Dezső Veszprém vármegye alis-
pánja vetette meg az alapját annak a kedves parknak, melyből foly-
tatólag alakult ki a pompás parti sétahely. Itt van Petőfi és Kos-
suth mellszobra. A veszprémiek mindinkább azért jártak ki, hogy 
Almádiban nyaraljanak. Épültek a családi házak, nyaralók és már 
mindenfelé ismerték Almádi nevét, amikor még vasútja sem volt.

Mióta azonban a budapest-tapolcai fővonalnak itt rendes állo-
mása épült és a veszprém-alsóőrsi szárnyvonalnak két megállóhe-
lye (Balatonalmádi-Öreghegy, Sárkuta) is van, azóta rendkívü-
li fejlődésnek indult. Mintegy 400 nyaraló ékeskedik a fürdőtele-
pen, mely közel 3000 holdnyi területen két kellemes völgyben és 
három dombháton nyúlik el.

A fürdő érdekében sokat fáradott néhai Brenner Lőrinc, ki 
1877-ben tizenkét kabinnal vetette meg a alapját a ma kétszázöt-
ven kabinból álló fürdőháznak. 30 éve alakult meg a fürdő r.-t. s 
ettől az időtől vett nagyobb arányokat a fejlődés. A fürdő részvény-
társaság dr. Óvári Ferenc orsz. képviselővel élén igen eredményes 
működést fejt ki.

Ugyancsak dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő elnöklete 
alatt alakult meg az Almádi Kör, mely gondoskodik arról, hogy 
akik Balatonalmádiba jönnek, feltétlenül kellemesen szórakozhas-
sanak. 

Több kedves kiránduló helye van. Vödörvölgy a Lujza-sétányon 
át mély katlan, erdős hegyek között. Vörösberényen át, bokrok-
kal benőtt, magas hegyek között elterülő medence, közepén kitű-
nő forrásvízzel. Óvári kilátó, (258 m) Balatonból nagyrészt Me-
zőföldet, Somogy nagy részét belátni innét. A felsőőrsi prépostság 
régi szép temploma. A fürdőtől 4 km. A fürdőidény jún. 15.–szept. 
15. Közös fürdőház van, de külön férfi és női hellyel. A légfürdő 
és napfürdőnél is.

Gyógyító intézetében a vízgyógyászat minden faja alkalmazha-
tó. Az alkalmazott  gyógytényezők  javallatai: betegségre való haj-
lam, általános gyengeség, vérszegénység,  étvágytalanság, angol-

Almádiról 100 éve írták …
kór, skrofulosis, légzőszervi hurutok, köszvény, idült influenza, el-
hízás, reuma, izzadmányok, ideggyengeség, ideges fájdalmak,  vér-
keringési bajok, nikotin mérgezés, vér érelmeszesedés és ezekkel 
rokon bajok.

1911. év nyarán nyílt meg Balatonalmádiban az Országos Gyer-
mekszanatórium Egyesület első „Zsófia” gyermekszanatóriuma, 
melyben nyaranként állandóan  hetvennégy gyermeket ápolnak. 
A szanatórium fürdőhelyét kotrógéppel kitisztították és 400 köb-
méter homokot terítettek el, úgy hogy itt a fürdés ép oly kellemes, 
mint az alsó parton. A fürdőorvos egész idényben a fürdőtelepen 
tartózkodik. Almádi gyógyfürdő jelleggel van felruházva. Szállók 
nevei:

 Almádi fürdő Rt. bérházai és légsátor telepe, (42 szoba); Zsák 
szálló (18 szoba). Vendéglők: Hattyú vendéglő; Zsák vendéglő; 
Mester János és Tímár János (Budatava). A fürdőtelep 3000 ide-
gent fogadhat be. Kiadó nyaralók száma 250. Villalakások iránt a 
fürdőigazgatósághoz, télen a községi jegyzőhöz kell fordulni. Al-
mádiban  van posta, távíró és telefon állomás.

Északra tőle található Vörösberény község. Almádival csaknem 
egészem összeér. Ezért fürdővendégek is látogatják. 4 kisebb ven-
déglője van és a község 250 idegent befogadhat. Lakások ügyében 
a községi jegyzőhöz kell fordulni. Régen nagy erdőségek voltak 
ezen a tájon és Vörösberény erdőiben Nagy Lajos magyar király is 
szívesen vadászgatott. 

Igen érdekes középkori eredetű mai ev. ref. temploma. A karba 
felvezető lépcső oldaldeszkái a régi festett mennyezetéből valók. 
A Pálosoknak neves kolostoruk volt itt, de II. József császára ren-
det eltörölte. Vörösberénytől északra találjuk Szentkirályszabadját, 
melynek r. kath. templomtornya XIV. századból való. Innét kelet-
re van a  Romkút forrás. Kedvelt kirándulóhely.”  

A viszonylag részletes leírásban említett vörösberényi pálos ko-
lostor téves adat, mert Vörösberényben jezsuita kolostor volt. Több 
leírásban előfordul, hogy Almádiban volt pálos kolostort említnek, 
ami szintén téves adat. Monostorapáti község melletti erdőben ta-
lálhatók, a szakirodalom szerint bencés, kolostor romjai. A téve-
désre az adhat okot, hogy azonos neve volt, illetve van a két a két 
területnek.

Az idézett kiadványban hat Almádira, kettő Budatavára, azaz 
Vörösberényre vonatkozó reklám jelent meg. A hat közül négy a 
községháza épületének földszintjén volt.

Történeti adalék. 1980-as évek elején Budapesten a Bartók Béla 
úton levő műszaki antikváriumba vittem könyveket eladásra. Mi-
kor a lakcímemet megmondtam az idősebb antikvárius úr megje-
gyezte, hogy tudomása szerint az egykori tulajdonos  lánya Almá-
diban él. Kérte, hogy a címét írjam meg  mert szeretnék meghívni 
egy  antikvárius találkozóra, miután az édesapja, mint egykor tulaj-
donos, majd alkalmazott, a  szakma nagyra becsült képviselője volt.

Némi érdeklődés után kiderült, hogy a Jókai utca 14 számú, 
jelenleg is a család tulajdonában levő, épületről van szó. A házat 
1938-ban helyi kőműves mester építette, mellékesen megemlíten-
dő jelen írás apja volt a mester. A véletlenek is hozhatnak apró hely-
történeti adatokat. SF

Iskolák működtetése: December 13-i rendkívüli ülésén úgy 
döntött a testület, hogy „működtető” feladatkörrel részt vesz a tu-
lajdonában álló épületekben elhelyezett állami fenntartású isko-
lák működtetésében. Gondoskodik a működés személyi és tárgyi 
feltételeiről, viseli a működéshez kapcsolódó díjakat és költsége-
ket. Az iskolai dolgozók közül a pedagógusok, és az oktató/nevelő 
munkát közvetlenül segítők bérét az állam, a technikai személyzet 
bérét az önkormányzat fizeti. A „működtetői” feladat éves költsé-
ge gyakorlatilag megegyezik azzal az összeggel, melyet az önkor-
mányzatnak akkor kellett volna fizetnie az állam számára, ha nem 
vállalja a „működtetői” feladatot.

A december 20-i rendes képviselőtestületi ülés fontosabb 
döntései:

2013. évi költségvetési koncepció: Az önkormányzatok finan-
szírozási rendszerének gyökeres átalakítása következtében a jövő 
évi gazdálkodási koncepció, valamint költségterv elkészítése a ko-
rábbiaknál is jelentősebb bizonytalanságokat rejt magában. Az 
azonban már ma is látható, hogy a 2013-as pénzügyi egyensúly 
megteremtéséhez az eddigieknél sokkal szigorúbb kiadás-csök-
kentő és bevétel-növelő intézkedésekre lesz szükség. Néhány 
döntést (pl. a dologi kiadások 10%-os csökkentése, szigorú lét-
szám-gazdálkodás stb.) már most meghozott a testület, de a költ-
ségvetés jövő februári elfogadásáig várhatóan további takarékos-
sági intézkedésekre lesz szükség.

Az átmeneti időszak gazdálkodása: Hogy a következő évi 
költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban is működhessen az 
önkormányzat, minden év decemberében rendeletet kell alkotni 
ezen időszak gazdálkodási szabályairól. A benyújtott rendelet-ter-
vezetet a testület elfogadta.

Szilárd-hulladék gyűjtési rendelet: Terv szerint ezen az ülé-
sen kellett volna döntenie a testületnek a 2011. évi lakossági túl-
fizetés kompenzációjának módjáról. A döntést a testület később-
re halasztotta, mivel a közszolgáltatást végző kft. taggyűlése még 
nem hozott határozatot a kompenzációról.

A Képviselőtestület fontosabb decemberi döntései
 A díjakat a testület 6,6%-al megemelte.
A piacról és a vásárokról szóló rendelet módosítása: A testü-

let a tavaszi, illetve az őszi-téli időszakra 6,6%-al, a nyári időszakra 
átlagosan 11%-al emelte egyes elárusító helyek igénybevételének 
díját. A részletes szabályok a rendelet mellékletében találhatók.

Médiaszerződések átmeneti meghosszabbítása: A testület a 
2013-as költségvetés elfogadásáig (legkésőbb 2013. február 28.) 
meghosszabbította a jelenleg hatályos média-szerződéseket.

Volt Neptun strand területének bérlete: A testület a jövő év 
végéig meghosszabbította a terület bérleti szerződését, s elvi tá-
mogatását adta a tulajdonosok fejlesztési elképzeléseihez.

„Együtt-Egymásért” Közalapítvány: a közalapítvány kuratóri-
uma azzal a kéréssel fordult a testülethez, adja hozzájárulását ah-
hoz, hogy az önkormányzat által 2012-ben adott támogatás meg-
maradó részét a közalapítvány felhasználhassa a jövő év elején a 
szociálisan rászorulók tűzifa vásárlására, közüzemi számláinak ki-
egyenlítésére, valamint élelmezési célú kiadásainak támogatásá-
ra. A testület a kérést teljesítette.

Jegyzői pályázat: A testület – a kiírási feltételekkel összhang-
ban – eredménytelennek nyilvánította a nyugdíjba vonulás miatt 
megüresedett jegyzői munkakör betöltésére közzétett pályázatot.

Közös önkormányzati hivatal Felsőörssel: Jogszabályi válto-
zások miatt a testület módosította a Felsőörssel korábban megkö-
tött – a kialakítandó közös hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó -  Megállapodás egyes pénzügyi feltételeit.

Bálint Sándor

A Képviselőtestület fontosabb 
decemberi döntései

Régi almádi fényképek

Ez alkalommal két régi fényképet küldök, amelyeket a budatavai 
strandon készítettem. A strand nyugati oldalán volt a Megyei Ta-
nács Üdülője és strandja. Ott volt e két épület, amelyeket már le-
bontottak. Az utóbbi képen láthatót Kompolthy villaként emleget-
tük. Negyedszázada, amikor a fotókat készítettem, nem gondol-
tam, hogy egyszer helytörténeti érdekességük lesz.

Tisztelettel: Honti József

Megyei Tanács Üdülője és strandja

Kompolthy villa
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A szanatórium fürdőhelyét kotrógéppel kitisztították és 400 köb-
méter homokot terítettek el, úgy hogy itt a fürdés ép oly kellemes, 
mint az alsó parton. A fürdőorvos egész idényben a fürdőtelepen 
tartózkodik. Almádi gyógyfürdő jelleggel van felruházva. Szállók 
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ezen a tájon és Vörösberény erdőiben Nagy Lajos magyar király is 
szívesen vadászgatott. 

Igen érdekes középkori eredetű mai ev. ref. temploma. A karba 
felvezető lépcső oldaldeszkái a régi festett mennyezetéből valók. 
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melynek r. kath. templomtornya XIV. századból való. Innét kelet-
re van a  Romkút forrás. Kedvelt kirándulóhely.”  

A viszonylag részletes leírásban említett vörösberényi pálos ko-
lostor téves adat, mert Vörösberényben jezsuita kolostor volt. Több 
leírásban előfordul, hogy Almádiban volt pálos kolostort említnek, 
ami szintén téves adat. Monostorapáti község melletti erdőben ta-
lálhatók, a szakirodalom szerint bencés, kolostor romjai. A téve-
désre az adhat okot, hogy azonos neve volt, illetve van a két a két 
területnek.

Az idézett kiadványban hat Almádira, kettő Budatavára, azaz 
Vörösberényre vonatkozó reklám jelent meg. A hat közül négy a 
községháza épületének földszintjén volt.
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úton levő műszaki antikváriumba vittem könyveket eladásra. Mi-
kor a lakcímemet megmondtam az idősebb antikvárius úr megje-
gyezte, hogy tudomása szerint az egykori tulajdonos  lánya Almá-
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egy  antikvárius találkozóra, miután az édesapja, mint egykor tulaj-
donos, majd alkalmazott, a  szakma nagyra becsült képviselője volt.

Némi érdeklődés után kiderült, hogy a Jókai utca 14 számú, 
jelenleg is a család tulajdonában levő, épületről van szó. A házat 
1938-ban helyi kőműves mester építette, mellékesen megemlíten-
dő jelen írás apja volt a mester. A véletlenek is hozhatnak apró hely-
történeti adatokat. SF

Iskolák működtetése: December 13-i rendkívüli ülésén úgy 
döntött a testület, hogy „működtető” feladatkörrel részt vesz a tu-
lajdonában álló épületekben elhelyezett állami fenntartású isko-
lák működtetésében. Gondoskodik a működés személyi és tárgyi 
feltételeiről, viseli a működéshez kapcsolódó díjakat és költsége-
ket. Az iskolai dolgozók közül a pedagógusok, és az oktató/nevelő 
munkát közvetlenül segítők bérét az állam, a technikai személyzet 
bérét az önkormányzat fizeti. A „működtetői” feladat éves költsé-
ge gyakorlatilag megegyezik azzal az összeggel, melyet az önkor-
mányzatnak akkor kellett volna fizetnie az állam számára, ha nem 
vállalja a „működtetői” feladatot.

A december 20-i rendes képviselőtestületi ülés fontosabb 
döntései:

2013. évi költségvetési koncepció: Az önkormányzatok finan-
szírozási rendszerének gyökeres átalakítása következtében a jövő 
évi gazdálkodási koncepció, valamint költségterv elkészítése a ko-
rábbiaknál is jelentősebb bizonytalanságokat rejt magában. Az 
azonban már ma is látható, hogy a 2013-as pénzügyi egyensúly 
megteremtéséhez az eddigieknél sokkal szigorúbb kiadás-csök-
kentő és bevétel-növelő intézkedésekre lesz szükség. Néhány 
döntést (pl. a dologi kiadások 10%-os csökkentése, szigorú lét-
szám-gazdálkodás stb.) már most meghozott a testület, de a költ-
ségvetés jövő februári elfogadásáig várhatóan további takarékos-
sági intézkedésekre lesz szükség.

Az átmeneti időszak gazdálkodása: Hogy a következő évi 
költségvetés elfogadásáig terjedő időszakban is működhessen az 
önkormányzat, minden év decemberében rendeletet kell alkotni 
ezen időszak gazdálkodási szabályairól. A benyújtott rendelet-ter-
vezetet a testület elfogadta.

Szilárd-hulladék gyűjtési rendelet: Terv szerint ezen az ülé-
sen kellett volna döntenie a testületnek a 2011. évi lakossági túl-
fizetés kompenzációjának módjáról. A döntést a testület később-
re halasztotta, mivel a közszolgáltatást végző kft. taggyűlése még 
nem hozott határozatot a kompenzációról.

A Képviselőtestület fontosabb decemberi döntései
 A díjakat a testület 6,6%-al megemelte.
A piacról és a vásárokról szóló rendelet módosítása: A testü-

let a tavaszi, illetve az őszi-téli időszakra 6,6%-al, a nyári időszakra 
átlagosan 11%-al emelte egyes elárusító helyek igénybevételének 
díját. A részletes szabályok a rendelet mellékletében találhatók.

Médiaszerződések átmeneti meghosszabbítása: A testület a 
2013-as költségvetés elfogadásáig (legkésőbb 2013. február 28.) 
meghosszabbította a jelenleg hatályos média-szerződéseket.

Volt Neptun strand területének bérlete: A testület a jövő év 
végéig meghosszabbította a terület bérleti szerződését, s elvi tá-
mogatását adta a tulajdonosok fejlesztési elképzeléseihez.

„Együtt-Egymásért” Közalapítvány: a közalapítvány kuratóri-
uma azzal a kéréssel fordult a testülethez, adja hozzájárulását ah-
hoz, hogy az önkormányzat által 2012-ben adott támogatás meg-
maradó részét a közalapítvány felhasználhassa a jövő év elején a 
szociálisan rászorulók tűzifa vásárlására, közüzemi számláinak ki-
egyenlítésére, valamint élelmezési célú kiadásainak támogatásá-
ra. A testület a kérést teljesítette.

Jegyzői pályázat: A testület – a kiírási feltételekkel összhang-
ban – eredménytelennek nyilvánította a nyugdíjba vonulás miatt 
megüresedett jegyzői munkakör betöltésére közzétett pályázatot.

Közös önkormányzati hivatal Felsőörssel: Jogszabályi válto-
zások miatt a testület módosította a Felsőörssel korábban megkö-
tött – a kialakítandó közös hivatal létrehozására és működtetésére 
vonatkozó -  Megállapodás egyes pénzügyi feltételeit.

Bálint Sándor

A Képviselőtestület fontosabb 
decemberi döntései

Régi almádi fényképek

Ez alkalommal két régi fényképet küldök, amelyeket a budatavai 
strandon készítettem. A strand nyugati oldalán volt a Megyei Ta-
nács Üdülője és strandja. Ott volt e két épület, amelyeket már le-
bontottak. Az utóbbi képen láthatót Kompolthy villaként emleget-
tük. Negyedszázada, amikor a fotókat készítettem, nem gondol-
tam, hogy egyszer helytörténeti érdekességük lesz.

Tisztelettel: Honti József

Megyei Tanács Üdülője és strandja

Kompolthy villa
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépület emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának - a 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – 
turisztikai célú bérbeadására nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo-
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen le-
het. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában 2012. december 17-től, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a magam, és Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának nevében a 2013-as újévi fogadás alkalmából!
Most, hogy vége a 2012-es esztendőnek, ideje visszatekintenünk, ideje 

mérleget vonnunk. Nem könnyű megítélni, milyen évet zártunk. Nincs ér-
telme osztályozni, mint egy iskolai dolgozatban, hogy ez az év 5-ös, 4-es 
vagy 3-as jegyet érdemel. A valóság ennél sokkal összetettebb, számtalan 
történetből, sikerből és kudarcból áll. Tetteink, történeteink mind részét ké-
pezik egy nagyobb halmaz sorsának, függenek azoktól, de alakítják is azo-
kat. A világban zajló események közül egyet mindenképp meg kell említe-
ni, amely mindenki életét erősen befolyásolja: ez pedig a gazdasági válság. 
Balatonalmádi sem tudja függetleníteni magát ennek következményeitől, és 
lakói elől sem tudja elzárni a válság következményeit. 

Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt esztendő törté-
néseire, számba venni az eseményeket. Most van itt az ideje annak is, hogy a 
hagyományokhoz hűen megköszönjem mindazok segítségét, és munkáját, 
melyet közösségeink, városunk gyarapítása érdekében végeztek. Az intéz-
ményvezetőinknek, köztisztviselőinknek, a közalkalmazottainknak, intéz-
ményeink és közszolgáltatásaink működtetését. Külön szeretném megkö-
szönni azon vezetők, dolgozók munkáját, akik január elsejétől állami fenn-
tartás alá kerülnek. Remélem, és azt ígérhetem nekik, hogy az önkormány-
zati működtetés során továbbra is a városhoz tartozóknak érezhetik majd 
magukat. Hálás vagyok minden magánszemélynek, gazdálkodónak, bér-
ből- és fizetésből élőnek, a városunkban működő vállalkozásoknak, hogy 
hozzájárultak Balatonalmádi működéséhez és fejlődéséhez. 

A sportegyesületeinknek, civil szervezeteinknek és egyházi közösségeink-
nek azt köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és eredményesen 
képviselték településünket ott ahol kellett. 

Az ígéreteket megtartani − és ezekről beszélni- hálás feladat. Ahogyan 
ígértük, 2012-ben egyensúlyban tartottuk a költségvetést, megőriztük in-
tézményeink és ellátórendszerünk színvonalát, és csak olyan új beruházá-
sokba, fejlesztésekbe kezdtünk bele, amelyekhez a szükséges anyagi forrá-
sokat meg is szereztük. 

A  2012. évi költségvetés számos új beruházásnak adott lehetőséget.
Elindult az Európa Szoborpark projekt az Erzsébet ligetben. Célja egy-

séges arculatú szoborpark kialakítása, nemzetközileg is elismert turisztikai 
vonzerő igényes helyszínen hazai és nemzetközi kulturális programok lebo-
nyolítására. Az önkormányzat LEADER pályázat útján valósította meg a 
Szent Erzsébet ligeten belüli Szoborpark projekt egy részét, melynek művé-
szeti vezetője Veszeli Lajos, a megyei Prima Primissima közönség díjas fes-
tőművész. Elkészültek a szobortalapzatok, a burkolt útvonalak, a közvilá-
gítási kandeláberek, valamint a kerékpáros pihenőhely az ivókúttal. A kivi-
telezés teljes befejezése a nyári szezonra fog megtörténni. Ezzel kapcsolat-
ban a későbbiek során Veszeli művész úr néhány szóban szeretné felhívni az 
Önök figyelmét a projektre.

Az Európa Szoborpark megvalósítása kapcsán is felmerült az elhelyezen-
dő szobrok biztonságának kérdése. A Szoborpark helye és a javasolt rend-
szer lehetővé teszi a Szoborparkba tervezett 8 db kamerán felül a Wesselényi 
strandon 6 db térfigyelő kamera elhelyezését is. Ennek a rendszernek a ki-
építéséhez 6,5 millió forintot nyert Önkormányzatunk. 

Városunk, mint gesztor Önkormányzat 136 millió forint  vissza nem té-
rítendő támogatást nyert a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Balatonalmádi,  Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja és Felsőörs  telepü-
léseken működő szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási helyszíneinek teljes 
infrastrukturális fejlesztésére. Településünk a Baross út 32. számú volt orvo-
si rendelő félemeletének felújításával 56,8 milliós beruházással korszerű kö-
rülmények között tudja feladatait megoldani: az otthon közeli ellátás, házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjólét és családsegítés terü-
letén. Az ősz folyamán ennek az épületnek az alsó szintjén a járási hivatal 
munkatársainak irodáit alakítottuk ki. 

Pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk az Endre-Vörösmarty út csapa-
dékvíz elvezetésére 74 millió forintot, mely beruházáshoz hozzá is kezdtünk 
az évvégén. 

2012-ben folytattuk az útfelújításokat, útépítéseket is. Tavasszal elindí-
tottuk, s egészen késő őszig tartott önerős és nem önerős beruházásban a 
Kisberényi köz, Gárdonyi u., Paál László utca és a Felsőörsi út csatlakozásá-
nak, továbbá a Kisfaludy köz egyes szakaszainak évek, sőt évtized óta halo-
gatott felújítása, a Radnóti Miklós utca építése. A nyári szezon kezdetéig el-
készült a Petőfi utca lámpás kereszteződéstől a Damjanich utcáig tartó jár-
daszakasz teljes felújítása, burkolat cseréje.

Tavaly is több millió forintot tudtunk biztosítani a közvilágítás korszerű-
sítésére, új hálózat kialakítására. A Sportpályától a Kócsag utcáig a kerék-
párút melletti terület közvilágítás bővítése megtörtént. 

Az útépítésekkel, útfelújításokkal egyidejűleg meg kellett oldani a térség 
vízrendezési problémáit, melyek egy-egy zápor esetén nem csak kellemet-
lenséget okoznak, de az utak állagát is jelentősen rontják. 

Az Önkormányzat pályázat segítségével valósította meg városunk utób-
bi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi Egészségügyi Központot, 
melynek teljes költsége az elnyert 400 millió forinttal együtt 654 millió fo-
rintba került. Az új Egészségügyi Központunk szépen beindult, biztosítja a 
környező települések, mintegy 30 ezer lakosának ellátását. Célunk az volt, 
hogy a meglévő ellátások körülményeinek korszerűsítésével  magas színvo-
nalú, könnyen hozzáférhető és költség-hatékony ellátást nyújtsunk az alap- 
és járó beteg ellátás keretében kezelhető városi, kistérségi betegek számára. 
Újabb kihívást fog jelenteni, és felelős döntést igényel részünkről a szakren-
delések állami, az alapellátás önkormányzati fenntartásának szétválasztása. 

Általános iskoláink TIOP pályázat keretében közel 15 milliós informati-
kai eszközfejlesztést hajtottak végre. A TÁMOP pályázaton nyert 8 milliós 
összeg pedig a könyvtári és közművelődési lehetőségek kihasználását teszi 
lehetővé, mely a tanulók hasznos szabadidő eltöltésére szolgál.

A régóta várt királyszentistváni regionális hulladéklerakó az év közepén 
megkezdte működését. E változás a települési szilárdhulladék közszolgálta-
tásról szóló rendelet felülvizsgálatát tette szükségessé. A korábbi évekhez ké-
pest kevesebb alkalommal kellett felszólítani az elhanyagolt, gazos ingatla-
nok tulajdonosait. Vélhetően kedvező hatással van a magántulajdonú in-
gatlanok karbantartására az a körülmény, hogy egyre jobb színvonalon si-
kerül fenntartani közterületi zöldterületeinket a Balatonalmádi Városgond-
nokság útján.

Az Önkormányzat vezetése számára fontos, hogy megpróbálja összefog-
ni azokat az embereket, családokat, akik a városhoz kötődnek. Igyekeztünk 
erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő kapcsolatokat. Ennek érdekében 
számos olyan rendezvény került megrendezésre- a Pannónia Kulturális Köz-
pont, és Könyvtár, civilszervezetek, egyesületek összefogásával-, amelyek 
erősítették összetartozásunkat, és amelyek szép emléket jelentettek látoga-

tóink számára. A teljesség igénye nélkül álljon itt felsorolásszerűen: Almádi 
Tárlat, Almádi Tájkép Biennále, a Padlásgalériában megrendezett kiállítá-
sok, Almádi Napok, Balatonalmádi Néptánc Találkozó, Régi Zene Hang-
versenysorozat, Pannónia-Nitrokémia Kupa nemzetközi egyéni sakkver-
seny, a nagy sikerű Múzeumok Éjszakája keszegsütéssel, a Lovaskavalkád, a 
Szent Iván éji mulatság és a Péter-Pál napi vigadalom. Nagy sikerrel zajlott 
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szervezésében az Almádi Borfeszti-
vál, valamint az Egyesület saját rendezvényei, a Hungarikum Fesztivál és a 
Pálinka Napok. A nyári programok keretében megnyitották kapuikat Bala-
tonalmádi műemlék templomai. Minden szombaton „Templomi körtúra” 
indult szakmai vezetéssel, rövid orgona koncert bemutatókkal.

Május 9-12. között európai uniós pályázati támogatással rendeztük meg 
az „Európa Napok”-at.  Bibione kivételével valamennyi partnertelepülé-
sünk – köztük a finnországi Kalajoki – részt vett a környezetvédelmi mini-
konferenciával egybekötött nemzetközi testvérvárosi találkozón. Az erdé-
lyi Tusnádfürdő – meghívásunkra – először küldött delegációt városunkba. 
Viszonzásul Önkormányzatunk támogatta a Tusnádfürdőn megrendezett 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemet, ahol városunk is képviseltette magát. 

A felsorolt események, rendezvények, fejlesztések ismeretében - melyek 
korántsem mondhatók teljesnek- elmondhatjuk, hogy a körülmények elle-
nére, és a lehetőségeinkhez mérten küzdelmes, de eredményes évet zártunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az új esztendő legfontosabb feladata a város és intézményeinek stabil mű-

ködésének biztosítása, a munkahelyteremtés segítése és támogatása, a már 
elkezdett programok befejezése, felkészülés újabb pályázatokra, és alkal-
mazkodás a jogszabályi, közigazgatási, köznevelési változásokhoz.

Az előttünk álló esztendő sem ígér számunkra könnyű munkát. Sok vál-
tozással teli, mozgalmas év elé nézünk. 

Megalakultak a járások, s köztük városunk életében először Balatonal-
mádi is járási központ lett. A Járási Kormányhivatal január elsejével meg-
kezdte működését, részben a Polgármesteri Hivatal épületének földszint-
jén, ahol az okmányiroda is tovább működik, 2013 októberétől pedig kor-
mányablakká alakul át. Másrészt, mint már említettem a volt orvosi ren-
delő alsó szintjén, ahova a  gyámhatósági, szociális, valamint szabálysérté-
si ügyek kerülnek.

Felsőörs Község Önkormányzata – mivel a település lakosság létszáma 
2000 fő alatt van – bejelentette csatlakozását Önkormányzatunkhoz. Az 
önkormányzati törvényben foglaltak szerint Képviselő-testületünk elfogad-
ta szándékukat. 2013. január elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal”  alakult.

Változást jelent a köznevelési törvény alapján a Klebelsberg Kunó Intéz-
ményfenntartó Központ keretében szintén január elsejével létrejött tanke-
rületek megalakulása. A járás mellett Balatonalmádi is tankerületi központ 
lett, és ellátja a környező települések oktatási-nevelési intézményeinek fenn-
tartását, működtetését. A változás Balatonalmádi Város Önkormányzata 
által jelenleg fenntartott Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai In-
tézet, a Vörösberényi Általános Iskola, a Kósa György Városi Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a  Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Intézményfenntartó Központ által államilag fenntartott Ma-
gyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium intézményeket érinti. 

Terveink között szerepel egy új óvoda épület megvalósítása, de minden-
kinek tudnia kell, hogy  lehetőségünk a megépítésre csak pályázati pénzből 
lesz –ismerve a költségvetésünket, illetve a több mint 400 milliós bekerülé-
si költséget-, ezért várunk egy megfelelő pályázati kiírásra.

Néhány szó a benyújtott, vagy benyújtás előtt álló pályázatainkról:
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a KDOP-2.1.1/D-12 kódszá-

mú „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati fel-
hívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

A Balatonalmádi Szent István sétány felújítása a Sóhajok hídjától a Sport-
pálya Ny-i végéig. 

A Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút folytatására 
a Budai Nagy Antal utcáig.

A kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros 
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztéseként kerékpáros informá-
ciós pont kialakítása.

Az igényelt támogatás: 298 millió Ft.
Sajnos a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elutasította a pályázatunkat. A 

döntés ellen a fellebbezést benyújtottuk, kérem ezúton is, hogy akinek mód-
jában áll segítsen a pályázatunk sikere érdekében!

Pályázatot nyújtottunk be a „Kistelepüléseken a településkép javítása” 
című pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló burkolat-felújítására, csa-
padékvíz elvezetésének megoldására, zöldfelület kialakítására, közvilágítás 
korszerűsítésére;

Az Egészségügyi Központ előtti közpark felújítására, 
Baross Gábor utcai járda burkolat-felújításának folytatására az autóbusz-

megállótól a Zeneiskola épületéig
Széchenyi sétány melletti parkban lévő játszótér bővítésére
Ehhez 47 millió Ft. támogatást nyertünk 2012 decemberében.

Pályázatot kívánunk benyújtani  a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 
„Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”című 
pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

Gimnázium és kollégium épület utólagos külső hőszigetelésére, nyílás-
záró cseréjére, fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítésére 

A teljes költség 231,7 millió Ft., az igényelt támogatás összege: 181,7 mil-
lió Ft

Pályázni fogunk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, valamint 
a Városgondnokság napelemes rendszer telepítése  „Helyi hő, és villamos-
energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”című pályázati felhí-
vásra.

A 2 ingatlan beruházás összes költsége: 117,6 millió Ft., az igényelt támo-
gatások összege: 100 millió Ft.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A  felsorolt, megkezdett vagy a jövőben megindítandó programok azt a 

célt szolgálják, hogy a Balatonalmádiban és  környéken élő emberek élet-
minősége növekedjék, a város megtartó ereje emelkedjék, és identitás tu-
data erősödjék. 

 „Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegel-
ni: szükséges műveletek – bizonyára azok. De aztán el kell ha-
tároznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy so-
kat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.” 
Liszt Ferenc gondolataival kívánok erőt, békességet, és boldogságot, sike-
rekben gazdag, reményteli újesztendőt!

     Keszey János 
polgármester

Ismét ellátogatott a Mikulás a Pannóniába

Újév köszöntő
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-
strand főépület emeleti rész összesen 297 m2 területű teraszának - a 
kapcsolódó kiszolgáló helyiségek használatát is magában foglaló – 
turisztikai célú bérbeadására nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo-
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen le-
het. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatalban (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában 2012. december 17-től, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a magam, és Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának nevében a 2013-as újévi fogadás alkalmából!
Most, hogy vége a 2012-es esztendőnek, ideje visszatekintenünk, ideje 

mérleget vonnunk. Nem könnyű megítélni, milyen évet zártunk. Nincs ér-
telme osztályozni, mint egy iskolai dolgozatban, hogy ez az év 5-ös, 4-es 
vagy 3-as jegyet érdemel. A valóság ennél sokkal összetettebb, számtalan 
történetből, sikerből és kudarcból áll. Tetteink, történeteink mind részét ké-
pezik egy nagyobb halmaz sorsának, függenek azoktól, de alakítják is azo-
kat. A világban zajló események közül egyet mindenképp meg kell említe-
ni, amely mindenki életét erősen befolyásolja: ez pedig a gazdasági válság. 
Balatonalmádi sem tudja függetleníteni magát ennek következményeitől, és 
lakói elől sem tudja elzárni a válság következményeit. 

Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt esztendő törté-
néseire, számba venni az eseményeket. Most van itt az ideje annak is, hogy a 
hagyományokhoz hűen megköszönjem mindazok segítségét, és munkáját, 
melyet közösségeink, városunk gyarapítása érdekében végeztek. Az intéz-
ményvezetőinknek, köztisztviselőinknek, a közalkalmazottainknak, intéz-
ményeink és közszolgáltatásaink működtetését. Külön szeretném megkö-
szönni azon vezetők, dolgozók munkáját, akik január elsejétől állami fenn-
tartás alá kerülnek. Remélem, és azt ígérhetem nekik, hogy az önkormány-
zati működtetés során továbbra is a városhoz tartozóknak érezhetik majd 
magukat. Hálás vagyok minden magánszemélynek, gazdálkodónak, bér-
ből- és fizetésből élőnek, a városunkban működő vállalkozásoknak, hogy 
hozzájárultak Balatonalmádi működéséhez és fejlődéséhez. 

A sportegyesületeinknek, civil szervezeteinknek és egyházi közösségeink-
nek azt köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és eredményesen 
képviselték településünket ott ahol kellett. 

Az ígéreteket megtartani − és ezekről beszélni- hálás feladat. Ahogyan 
ígértük, 2012-ben egyensúlyban tartottuk a költségvetést, megőriztük in-
tézményeink és ellátórendszerünk színvonalát, és csak olyan új beruházá-
sokba, fejlesztésekbe kezdtünk bele, amelyekhez a szükséges anyagi forrá-
sokat meg is szereztük. 

A  2012. évi költségvetés számos új beruházásnak adott lehetőséget.
Elindult az Európa Szoborpark projekt az Erzsébet ligetben. Célja egy-

séges arculatú szoborpark kialakítása, nemzetközileg is elismert turisztikai 
vonzerő igényes helyszínen hazai és nemzetközi kulturális programok lebo-
nyolítására. Az önkormányzat LEADER pályázat útján valósította meg a 
Szent Erzsébet ligeten belüli Szoborpark projekt egy részét, melynek művé-
szeti vezetője Veszeli Lajos, a megyei Prima Primissima közönség díjas fes-
tőművész. Elkészültek a szobortalapzatok, a burkolt útvonalak, a közvilá-
gítási kandeláberek, valamint a kerékpáros pihenőhely az ivókúttal. A kivi-
telezés teljes befejezése a nyári szezonra fog megtörténni. Ezzel kapcsolat-
ban a későbbiek során Veszeli művész úr néhány szóban szeretné felhívni az 
Önök figyelmét a projektre.

Az Európa Szoborpark megvalósítása kapcsán is felmerült az elhelyezen-
dő szobrok biztonságának kérdése. A Szoborpark helye és a javasolt rend-
szer lehetővé teszi a Szoborparkba tervezett 8 db kamerán felül a Wesselényi 
strandon 6 db térfigyelő kamera elhelyezését is. Ennek a rendszernek a ki-
építéséhez 6,5 millió forintot nyert Önkormányzatunk. 

Városunk, mint gesztor Önkormányzat 136 millió forint  vissza nem té-
rítendő támogatást nyert a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Balatonalmádi,  Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja és Felsőörs  telepü-
léseken működő szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási helyszíneinek teljes 
infrastrukturális fejlesztésére. Településünk a Baross út 32. számú volt orvo-
si rendelő félemeletének felújításával 56,8 milliós beruházással korszerű kö-
rülmények között tudja feladatait megoldani: az otthon közeli ellátás, házi 

segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, gyermekjólét és családsegítés terü-
letén. Az ősz folyamán ennek az épületnek az alsó szintjén a járási hivatal 
munkatársainak irodáit alakítottuk ki. 

Pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk az Endre-Vörösmarty út csapa-
dékvíz elvezetésére 74 millió forintot, mely beruházáshoz hozzá is kezdtünk 
az évvégén. 

2012-ben folytattuk az útfelújításokat, útépítéseket is. Tavasszal elindí-
tottuk, s egészen késő őszig tartott önerős és nem önerős beruházásban a 
Kisberényi köz, Gárdonyi u., Paál László utca és a Felsőörsi út csatlakozásá-
nak, továbbá a Kisfaludy köz egyes szakaszainak évek, sőt évtized óta halo-
gatott felújítása, a Radnóti Miklós utca építése. A nyári szezon kezdetéig el-
készült a Petőfi utca lámpás kereszteződéstől a Damjanich utcáig tartó jár-
daszakasz teljes felújítása, burkolat cseréje.

Tavaly is több millió forintot tudtunk biztosítani a közvilágítás korszerű-
sítésére, új hálózat kialakítására. A Sportpályától a Kócsag utcáig a kerék-
párút melletti terület közvilágítás bővítése megtörtént. 

Az útépítésekkel, útfelújításokkal egyidejűleg meg kellett oldani a térség 
vízrendezési problémáit, melyek egy-egy zápor esetén nem csak kellemet-
lenséget okoznak, de az utak állagát is jelentősen rontják. 

Az Önkormányzat pályázat segítségével valósította meg városunk utób-
bi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi Egészségügyi Központot, 
melynek teljes költsége az elnyert 400 millió forinttal együtt 654 millió fo-
rintba került. Az új Egészségügyi Központunk szépen beindult, biztosítja a 
környező települések, mintegy 30 ezer lakosának ellátását. Célunk az volt, 
hogy a meglévő ellátások körülményeinek korszerűsítésével  magas színvo-
nalú, könnyen hozzáférhető és költség-hatékony ellátást nyújtsunk az alap- 
és járó beteg ellátás keretében kezelhető városi, kistérségi betegek számára. 
Újabb kihívást fog jelenteni, és felelős döntést igényel részünkről a szakren-
delések állami, az alapellátás önkormányzati fenntartásának szétválasztása. 

Általános iskoláink TIOP pályázat keretében közel 15 milliós informati-
kai eszközfejlesztést hajtottak végre. A TÁMOP pályázaton nyert 8 milliós 
összeg pedig a könyvtári és közművelődési lehetőségek kihasználását teszi 
lehetővé, mely a tanulók hasznos szabadidő eltöltésére szolgál.

A régóta várt királyszentistváni regionális hulladéklerakó az év közepén 
megkezdte működését. E változás a települési szilárdhulladék közszolgálta-
tásról szóló rendelet felülvizsgálatát tette szükségessé. A korábbi évekhez ké-
pest kevesebb alkalommal kellett felszólítani az elhanyagolt, gazos ingatla-
nok tulajdonosait. Vélhetően kedvező hatással van a magántulajdonú in-
gatlanok karbantartására az a körülmény, hogy egyre jobb színvonalon si-
kerül fenntartani közterületi zöldterületeinket a Balatonalmádi Városgond-
nokság útján.

Az Önkormányzat vezetése számára fontos, hogy megpróbálja összefog-
ni azokat az embereket, családokat, akik a városhoz kötődnek. Igyekeztünk 
erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő kapcsolatokat. Ennek érdekében 
számos olyan rendezvény került megrendezésre- a Pannónia Kulturális Köz-
pont, és Könyvtár, civilszervezetek, egyesületek összefogásával-, amelyek 
erősítették összetartozásunkat, és amelyek szép emléket jelentettek látoga-

tóink számára. A teljesség igénye nélkül álljon itt felsorolásszerűen: Almádi 
Tárlat, Almádi Tájkép Biennále, a Padlásgalériában megrendezett kiállítá-
sok, Almádi Napok, Balatonalmádi Néptánc Találkozó, Régi Zene Hang-
versenysorozat, Pannónia-Nitrokémia Kupa nemzetközi egyéni sakkver-
seny, a nagy sikerű Múzeumok Éjszakája keszegsütéssel, a Lovaskavalkád, a 
Szent Iván éji mulatság és a Péter-Pál napi vigadalom. Nagy sikerrel zajlott 
a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szervezésében az Almádi Borfeszti-
vál, valamint az Egyesület saját rendezvényei, a Hungarikum Fesztivál és a 
Pálinka Napok. A nyári programok keretében megnyitották kapuikat Bala-
tonalmádi műemlék templomai. Minden szombaton „Templomi körtúra” 
indult szakmai vezetéssel, rövid orgona koncert bemutatókkal.

Május 9-12. között európai uniós pályázati támogatással rendeztük meg 
az „Európa Napok”-at.  Bibione kivételével valamennyi partnertelepülé-
sünk – köztük a finnországi Kalajoki – részt vett a környezetvédelmi mini-
konferenciával egybekötött nemzetközi testvérvárosi találkozón. Az erdé-
lyi Tusnádfürdő – meghívásunkra – először küldött delegációt városunkba. 
Viszonzásul Önkormányzatunk támogatta a Tusnádfürdőn megrendezett 
Bálványosi Nyári Szabadegyetemet, ahol városunk is képviseltette magát. 

A felsorolt események, rendezvények, fejlesztések ismeretében - melyek 
korántsem mondhatók teljesnek- elmondhatjuk, hogy a körülmények elle-
nére, és a lehetőségeinkhez mérten küzdelmes, de eredményes évet zártunk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az új esztendő legfontosabb feladata a város és intézményeinek stabil mű-

ködésének biztosítása, a munkahelyteremtés segítése és támogatása, a már 
elkezdett programok befejezése, felkészülés újabb pályázatokra, és alkal-
mazkodás a jogszabályi, közigazgatási, köznevelési változásokhoz.

Az előttünk álló esztendő sem ígér számunkra könnyű munkát. Sok vál-
tozással teli, mozgalmas év elé nézünk. 

Megalakultak a járások, s köztük városunk életében először Balatonal-
mádi is járási központ lett. A Járási Kormányhivatal január elsejével meg-
kezdte működését, részben a Polgármesteri Hivatal épületének földszint-
jén, ahol az okmányiroda is tovább működik, 2013 októberétől pedig kor-
mányablakká alakul át. Másrészt, mint már említettem a volt orvosi ren-
delő alsó szintjén, ahova a  gyámhatósági, szociális, valamint szabálysérté-
si ügyek kerülnek.

Felsőörs Község Önkormányzata – mivel a település lakosság létszáma 
2000 fő alatt van – bejelentette csatlakozását Önkormányzatunkhoz. Az 
önkormányzati törvényben foglaltak szerint Képviselő-testületünk elfogad-
ta szándékukat. 2013. január elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal”  alakult.

Változást jelent a köznevelési törvény alapján a Klebelsberg Kunó Intéz-
ményfenntartó Központ keretében szintén január elsejével létrejött tanke-
rületek megalakulása. A járás mellett Balatonalmádi is tankerületi központ 
lett, és ellátja a környező települések oktatási-nevelési intézményeinek fenn-
tartását, működtetését. A változás Balatonalmádi Város Önkormányzata 
által jelenleg fenntartott Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai In-
tézet, a Vörösberényi Általános Iskola, a Kósa György Városi Zeneiskola 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a  Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Intézményfenntartó Központ által államilag fenntartott Ma-
gyar – Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium intézményeket érinti. 

Terveink között szerepel egy új óvoda épület megvalósítása, de minden-
kinek tudnia kell, hogy  lehetőségünk a megépítésre csak pályázati pénzből 
lesz –ismerve a költségvetésünket, illetve a több mint 400 milliós bekerülé-
si költséget-, ezért várunk egy megfelelő pályázati kiírásra.

Néhány szó a benyújtott, vagy benyújtás előtt álló pályázatainkról:
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a KDOP-2.1.1/D-12 kódszá-

mú „A turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című pályázati fel-
hívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

A Balatonalmádi Szent István sétány felújítása a Sóhajok hídjától a Sport-
pálya Ny-i végéig. 

A Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút folytatására 
a Budai Nagy Antal utcáig.

A kerékpárforgalmi létesítmények fejlesztéséhez kapcsolódó kerékpáros 
turisztikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztéseként kerékpáros informá-
ciós pont kialakítása.

Az igényelt támogatás: 298 millió Ft.
Sajnos a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elutasította a pályázatunkat. A 

döntés ellen a fellebbezést benyújtottuk, kérem ezúton is, hogy akinek mód-
jában áll segítsen a pályázatunk sikere érdekében!

Pályázatot nyújtottunk be a „Kistelepüléseken a településkép javítása” 
című pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló burkolat-felújítására, csa-
padékvíz elvezetésének megoldására, zöldfelület kialakítására, közvilágítás 
korszerűsítésére;

Az Egészségügyi Központ előtti közpark felújítására, 
Baross Gábor utcai járda burkolat-felújításának folytatására az autóbusz-

megállótól a Zeneiskola épületéig
Széchenyi sétány melletti parkban lévő játszótér bővítésére
Ehhez 47 millió Ft. támogatást nyertünk 2012 decemberében.

Pályázatot kívánunk benyújtani  a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú 
„Energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása”című 
pályázati felhívásra az alábbi tevékenységek támogatására:

Gimnázium és kollégium épület utólagos külső hőszigetelésére, nyílás-
záró cseréjére, fűtési és használati meleg víz rendszerének korszerűsítésére 

A teljes költség 231,7 millió Ft., az igényelt támogatás összege: 181,7 mil-
lió Ft

Pályázni fogunk a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, valamint 
a Városgondnokság napelemes rendszer telepítése  „Helyi hő, és villamos-
energia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”című pályázati felhí-
vásra.

A 2 ingatlan beruházás összes költsége: 117,6 millió Ft., az igényelt támo-
gatások összege: 100 millió Ft.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A  felsorolt, megkezdett vagy a jövőben megindítandó programok azt a 

célt szolgálják, hogy a Balatonalmádiban és  környéken élő emberek élet-
minősége növekedjék, a város megtartó ereje emelkedjék, és identitás tu-
data erősödjék. 

 „Megvizsgálni, meggondolni, számítgatni, mérlegel-
ni: szükséges műveletek – bizonyára azok. De aztán el kell ha-
tároznunk magunkat, s cselekednünk kell, anélkül hogy so-
kat törődnénk, honnan fúj a szél, és milyen felhők vonulnak.” 
Liszt Ferenc gondolataival kívánok erőt, békességet, és boldogságot, sike-
rekben gazdag, reményteli újesztendőt!

     Keszey János 
polgármester

Ismét ellátogatott a Mikulás a Pannóniába

Újév köszöntő



ményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellá-
tását szolgáló ingó és ingatlan vagyon - saját forrásai terhére történő - működtetése. 

Így 2013. január 1-től állami fenntartásba került a Györgyi Dénes Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet, a Vörösberényi Általános Iskola, a Kósa György Vá-
rosi Zeneiskola Művészetoktatási Intézmény. (Az önkormányzati feladata maradt 
az óvoda fenntartása és a gyermekélelmezésről való gondoskodás.) Az intézmé-
nyek beolvadtak az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KIK). 
A pedagógusok és az igazgató állami alkalmazottak lettek, bérüket és azok já-
rulékát az állam fedezi.  Az almádi iskolaépületek működtetését az önkormány-
zat vállalta.  A  már állami fenntartású Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégiumot 2013. működtetésének átvételére a vonatkozó jogszabályok megje-
lenését követően kerül sor. 

A köznevelési intézmények állami fenntartásról a KIK területi szerve – a já-
rás területéhez igazított – tankerület gondoskodik. Mint járásszékhelyen, Balaton-
almádiban is alakult tankerület, igazgatója (a polgármesteri hivatal volt oktatá-
si referense) Hontai-Cziráki Marianna lett.  (Tel: 30/6267620,  email: marianna.
hontai-cziraki@klik.gov.hu) A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékessé-
gi területükön működő köznevelési intézmények szakmai irányítása, pedagógiai 
munkájának koordinálása, egyes esetekben az iskolák működtetése is, kapcsolat-
tartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel. 

A Balatonalmádi Tankerület a Bajcsy-Zs. u. 60/2. sz. alatt (volt kistérségi iro-
da a zeneiskola emeletén) kapott helyet. 

A fenti átszervezések előkészítése és végrehajtása jelentős kihívást és többletter-
het jelentettek az azokban résztvevőknek. Az átalakítások szervezeti struktúrái ki-
alakultak, az elkövetkező időszak feladata lesz a célok és feladatok aprólékos, gya-
korlati megvalósítása. 

Kovács Piroska Rózsa aljegyző 
Balatonalmádi, 2013. január 6.
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KrónikaÖnkormányzat

Balatonalmádi város 2013. január 1-jétől – történetében először - járásszék-
hely település funkciót kapott. A Balatonalmádi Járási Hivatal 2013. január 2-án 
kezdte meg működését. 

A közigazgatás átalakításának - benne a járási rendszer kiépítésének - célja a 
kormány szerint a hatékonyabb, költségtakarékos és ügyfélközpontú területi köz-
igazgatás kialakítása.

A 2012 elején társadalmi egyeztetésre bocsátott, a járási rendszer kialakításá-
ról szóló jogszabály-tervezetekben balatonalmádi járás nem szerepelt, pedig az ott 
meghatározott járás-szervező elveknek Balatonalmádi és a kistérség megfelelt. A 
járás ugyan államigazgatás egység, de – különösen az állam szerepének növeke-
dése, az önkormányzati funkciók átalakulása miatt – hatása jelentős lesz a térség-
re. Félő volt, hogy balatonalmádi járás nélkül a kistérség települései és az eddigi 
körzetközponti szerepet betöltő Balatonalmádi fejlődése megtörik. Önálló járá-
si egység nélkül a kistérségben a területi közigazgatás fejlődése sem volt várható. 
Balatonalmádi képviselő-testülete – példás együttműködéssel a kistérséget alkotó 
települések polgármestereivel és önkormányzataival – szakértői véleménnyel, ön-
kormányzati határozatokkal alátámasztott kérelmet nyújtott be a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy Veszprém megyében 10. járásként alakít-
sák ki a balatonalmádi járást,  Balatonalmádi járásszékhellyel.

A kezdeményezés sikerrel járt, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló au-
gusztusban megjelenő kormányrendelet Balatonalmádi várost járásszékhely tele-
pülésként jelölte meg,  a járás illetékességi területe Balatonalmádi, Balatonfőkajár, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, 
Papkeszi településekre terjed ki. (Ide tartozott Balatonvilágos is, de a település 
2013. január 1-től megyét váltott, Somogy megyéhez került át.) 

A megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működő járási hivata-
lok elsősorban okmányirodai feladatokat (pl. útlevél, vezetői engedély, szemé-
lyi, lakcímigazolvány kiállítása, közlekedésigazgatás), egyes szociális feladato-
kat (pl. alanyi ápolási díj megállapítása, időskorúak járadéka, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, gyermek védelembe vétele, iskoláztatási támogatás felfüggeszté-
se, stb.) gyámhivatali feladatokat és egyes környezet- és természetvédelmi ügyek 
igazgatását vették át a polgármesteri hivataloktól. A Balatonalmádi Járási Hiva-
talba 15 dolgozói státusz ill. köztisztviselő került át az almádi polgármesteri hiva-
talból, további 18 a környező települések polgármesteri hivatalaiból. 

A Balatonalmádi Járási Hivatal törzshivatala a Széchenyi sétány 1. sz. alatt, a 
Városháza alsó szint jobb szárnyában kapott helyet, itt működik a hatósági osz-
tály, az okmányirodát ezentúl a járási hivatal működteti. A szociális igazgatás, a 
szakigazgatási szervként működő gyámhivatal és a szabálysértési ügyintézés a Ba-
ross G. u. 32. sz. alatt, a volt orvosi rendelő alsó szárnyában üzemel. A hivatalt  
Dr. Szabó Gabriella hivatalvezető irányítja (telefon: 88/ 542-437).

A járási hivatal szakigazgatási szerve a Munkaügyi Központ Balatonalmá-
di Kirendeltsége, ami változatlan helyszínen, a Rákóczi u. 43. alatt fogad-
ja az ügyfeleket. 

Balatonalmádiban nem működik más szakigazgatási szerv (járási földhivatal, 
ÁNTSZ, állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv és járási 
építésügyi hivatal (építésfelügyeleti hatóság) a balatonalmádi járásra vonatkozó 
ezen feladatokat a Balatonfüredi Járási Hivatal látja el. 

Jelentős változást hoztak a helyi közigazgatásban az új önkormányzati törvény 
2013. január 1-jén hatályba lépett előírásai is. A 2000 lakos alatti települések nem 
jogosultak önálló polgármesteri hivatalt fenntartani, a város pedig nem tagadhatja 
meg a vele határos, 2000 fő alatti település önkormányzata közös hivatal fenntartá-
sára irányuló kérelmét. Felsőörs Község Önkormányzata kezdeményezésére – a két 
település megállapodása alapján – 2013. január 1-től az önkormányzatok műkö-
désével, valamint a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös hivatal alakult. A hi-
vatal eddigi, ismert elérhetőségei változatlanok, a részletek a www.balatonalmadi.hu 
honlapon megtekinthetők. Ügyfélfogadási idő: hétfőn, szerdán: 8.00–16.00 órá-
ig,  pénteken: 8.00–13.30 óráig. A közös Önkormányzati Hivatal állandó kiren-
deltséget működtet Felsőörsön. 

Feladatbővülést jelent az önkormányzati hivatalnak, hogy a járásszékhely te-
lepülés jegyzőjének I. fokú építéshatósági hatáskörét  kiterjesztették, feladatát az 
egész járásra  kiterjedő illetékességgel látja el 2013. január 1-től. 

A köznevelési rendszer ismert, gyökeres átalakítása alapjaiban érintette általá-
nos iskoláinkat, zeneiskolánkat is. A köznevelési törvény  szerint 2013. január 1-től 
az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, valamint – fősza-
bályként – a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat felada-
ta az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intéz-

Balatonalmádi járásszékhely Már 15 éves 
az Öböl Televízió 

Belterületi Vízrendezés Balatonalmádiban
Balatonalmádi Város önkormányzatának 

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) közleménye

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében 75 
millió  támogatási forrást nyert a belterületi csapadékvíz elvezetési gon-
dok megnyugtató és végleges rendezésére. A beruházás célja a belterületi 
létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetése, a városrészben élők 
életminőségének javítása, a jelentős vízkárok megelőzése.  A kivitelezési 
munkák 2012. őszén elkezdődtek, várhatóan 2013. nyarán befejeződhetnek.

A projekt Balatonalmádi Endre utca, Vörösmarty utca, valamint a környe-
zetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett  területén valósul meg. 
Minden esőzés alkalmával a sajátos mély-fekvésű, lefolyástalan területen 
a környező utcákból lezúduló víz elárasztotta a településrészt. A fejlesz-
tés eredményeként létrejövő csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas lesz 
a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, a lakosság és önkormányzat 
jelentős anyagi károktól mentesül.
A beépítésre és felújításra váró zárt csapadék csatorna és nyílt árok együt-
tes hossza 0,8 km, mely a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerhez kap-
csolódva jut el a végső befogadó Balatonig. A bel-  és csapadékvíz  károktól 
megvédendő terület  21,16 ha, a projekt által érintett szakaszon  220 fő la-
kos veszélyeztetettsége csökken.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a 
„Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, 
KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 azonosító számú projekt teljes költségvetése 
83 528 013 Ft, amelyhez a város 75 175 211 Ft vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatást nyert el. A támogatást az önkormányzat 8 352 802 Ft 
saját erővel egészíti ki.
A támogatási forrás segítségével minden vízügyi szakmai előírásnak meg-
felelő, idáig rendezetlen terület csapadékvíz elvezetése  kerül kiépítésre,  
mely hozzájárul város  környezeti állapotának javításához, a belvíz-  és he-
lyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környezeti kárese-
mények megelőzéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu

A Gyermekvédelmi törvény, amely a 18 éven aluli kiskorúakra vonatko-
zik, rögzíti, hogy a gyermekek neveléséért a szülő, a törvényes képviselő, a 
gyermeket gondozó személy vagy a gyermeket gondozó intézmény vezető-
je a felelős. A törvény pontosan meghatározza, hogy ez a felelősség a gyer-
mekek megfelelő fizikai, egészségi, szellemi, értelmi, érzelmi, szexuális fejlő-
dére terjed ki. 

Vagyis a szülő döntheti el, gyermekét hova, meddig, kivel engedi el, 
milyen szabályokat állít fel a nevelésben, milyen elvárásai vannak vele 
szemben. Így a szülő, nevelő felelőssége is, ha a felügyelet nélkül elengedett 
fiatal bűncselekményt követ el, vagy annak áldozatává válik. A törvény ugyan-
akkor azt is megfogalmazza, hogy a gyermek köteles az őt nevelő felnőt-
tel együttműködni, vagyis „szót kell fogadni”. A jövő nemzedékeinek nevelé-
se azonban társadalmi érdek és feladat is, különösen akkor, ha szülő nem tesz 
eleget nevelési kötelezettségének. 

A gyermekek oktatásán túl nevelésükben is jelentős részt vállalnak az okta-
tási intézmények, az ott dolgozó pedagógusok. Jogszabály írja elő az iskolák 
kötelességeit is, mint intézkedés iskolán belüli erőszak észlelése esetén, vagy 
jelzés a Gyermekvédelmi Szolgálatok felé, ha iskolán kívüli, otthoni bántalma-
zást, elhanyagolást észlelnek, vagy a Jegyző felé, ha iskolakerüléssel, igazolat-
lan hiányzással találkoznak. 

A célfeladatokat ellátó szervezetek mellett a Rendőrségnek is vannak 
feladatai a gyermekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott a Rendőrségnek a gyermekvédelmi faladatok 
sorába, amellyel az iskolakerülés, az oktatásból való igazolatlan távolmara-
dás megelőzése a cél.

Ha tanítási napon és időben a rendőr az utcán felnőtt felügyelete, kísére-
te nélkül lát gyermekkorú, vagyis 14 éven aluli gyermeket csellengeni, és arra 
következtet, vagy információja van arról, hogy a tanítási óráról vagy kötelező 
foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, arról engedély nélkül távozott, 
akkor intézkednie kell. 

Az intézkedés első lépésben az igazoltatás. A diákigazolvány vagy az ellen-
őrző bemutatása mellett ekkor mutathatja be a tanuló azt az igazolást, amely a 
távollétét engedélyezi. Ilyen a kikérő, orvosi rendelésen történő megjelenésről 
igazolás. A rendőr az ügyeleten keresztül a gyermek által megnevezett intéz-
ményt megkeresi, valódiak-e az adatok, és valóban igazoltan maradt távol az 
oktatásból a tanuló. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén, megállapodás alapján 
az Oktatási Hivatal is megkereshető a tanulói jogviszony ellenőrzésére.

A „lógó” tanulót a rendőr igazolatlan távollét esetében visszaviszi az 
iskolájába, és átadja az intézmény vezetőjének.

Úgy gondolom, erről nemcsak az érintett gyerekeknek kell tudni, hanem 
az őket nevelő, tanító, nekik magatartásukkal példát mutató felnőtteknek is.

Stanka Mária r. őrnagy 

Régen jelentkeztünk beszámolóval. Most – tekintettel az anyagtorlódás-
ra – röviden.

A nyári rendezvényeken ismét jelen voltunk. Némileg kevesebb feladattal a 
színpadok körül, így több idő jutott a parkoló gépkocsik védelmére. (Találtunk 
lehúzott szélvédőjű autót, benne értékes monitorral. „Természetesen” a tulaj-
donos volt mérges ránk, amikor fölhívtuk figyelmét a hanyagságára...)

Nagyon kevés a szolgálatot vállalni tudó polgárőr. Sajnos reggelente a 
berényi iskolánál is egy fővel vagyunk jelen. Jákói Sanyi bácsinak ezúton is job-
bulást kívánunk! Ő szinte minden reggel vigyázott a diákokra.

Rendben lezajlott a szüreti felvonulás, biztosítottuk az őszi rendezvényeket, 
temetőink környékét is gyakran ellenőriztük. Elsősorban itt is a véletlenül nyit-
va hagyott járművekre koncentráltunk, de sétáltunk a sírkertekben is, a lehető 
legnagyobb tapintattal. Szomorú, hogy mécses, vagy koszorúlopás esetén tel-
jesen tehetetlenek vagyunk.

Polémiát váltott ki a Polgárőrség feliratú Niva rendőrség-általi használata, 
sebességmérésre. Ennek oka itt nem részletezhető, de a többség véleménye 
az, hogy be kell tartani a KRESZ-t! Aztán mérhetnek traktorból is...

Téli legfontosabb föladatunk a nyaralóingatlanok felügyelete, a falopások 
megakadályozása. Városunk határain új táblákat látni „..polgárőrség által vé-
dett...” fölirattal. Köszönjük Agg Z. Tamásnak!

Nagyon kevesen vagyunk, de Önökért dolgozunk!
A remélhetően boldogságban, meghittségben eltöltött Karácsony; a vi-

dám Szilveszter után: kívánunk sikeres és nyugodt Új évet minden almádi pol-
gárnak! BAPE

Rendőri feladatok az iskolakerülés ellen

POLGÁRŐRHÍREK

Ebből az alkalomból kérdezem Balázs Gyula ügyvezetőt, tulaj-
donost múltról, jelenről, és a jövőbeli tervekről:

Egy korszakot zárunk most le a kistérségi társulások megszű-
nésével, a járások megalakulásával, és nyugodtan mondhatom, 
hogy sikeres korszakot. Első adásunkat 1997.  július 7-én sugároz-
tuk, akkor még három település támogatásával: Balatonalmádi, 
Balatonfűzfő, és Balatonkenese területén nézhették műsorainkat. 
Ma már az egész kistérséget száz százalékosan lefedjük, ennek kö-
szönhetően  járási  televízióként működhetünk tovább 2013. janu-
ár elsejétől. 

A tulajdonosoknak mindig fontos volt a térségben élők tájékoz-
tatása, ezért kereskedelmi televízióból kértük átsorolásunkat előbb 
közműsor szolgáltatóvá, majd a médiatörvény változása után kö-
zösségi médiaszolgáltatóvá. Így a közfeladatokat ellátó státuszunk 
a támogató önkormányzatok, és persze a nézőink előtt is nyilván-
valóvá vált. Jelentős technikai fejlesztéseket hajtottunk végre a 
közelmúltban pályázati támogatással. Ez több szempontból is fon-
tos volt. A nézőink így már HD minőségben nézhetik az adásain-
kat, másrészt lehetőségünk lesz arra hogy beszállítóként ismét or-
szágos televíziókhoz juttassuk el adáskörzetünk településeinek hí-
reit. 1998-tól van szerződésünk a Magyar Televízióval, de éppen a 
HD minőség miatt ennek eddig nem tudtunk eleget tenni. 

A technika mellett nagyon fontos, hogy a megbízható, stabil mun-
katársakkal dolgozunk már évek óta együtt. Büszkén mondhatom, 
hogy a hat állandó, és négy külsős kollegánk a közszolgálatiságot 
szem előtt tartva végzi a mindennapi feladatait.

Ma a média világában túlkínálat van, de szeretnénk   és remélhetőleg 
ezt  nézőink is érzékelik -, minden pozitív kezdeményezésről tudó-
sítani. Mi nem a fa kivágására, hanem a fa ültetésre koncentrálunk. 
Mindig tiltakoztam, sőt, ha lehetett, nem is szállítottunk olyan tele-
vízióknak, akik pont az ellentétes előjelű információkat igényelték. 
- Milyen feladatok várnak Önökre 2013-ban?

Van egy nagyon értékes archívumunk, amit szeretnénk digitali-
zálni, és települések szerint szelektálni. Az elsőtől az utolsóig min-
den tudósításunk megvan. Nagyon nosztalgikus dolog végignéz-
ni akár a fejlesztéseket, vagy a régi rendezvényeket. Ezt a digitá-
lis archívumot felajánlottuk az önkormányzatoknak, akik ennek 
a hatalmas munkának az anyagi támogatásáról a költségvetések-
kor döntenek majd. Remélem, hogy sok település igényelni fogja. 
Egyetlen gyenge pontunk van, amin nagyon szeretnénk mi-
hamarabb változtatni: a kábelrendszerek fejállomásai nincse-
nek közvetlen kapcsolatban a stúdiónkkal,  tehát nincs lehetősé-
günk élő adásra. Ez azért is fontos, mert a közösségi televíziók-
nak törvény írja elő, hogy katasztrófahelyzetben meg kell szakíta-
ni az adást, és a Katasztrófavédelemtől kapott információkat köz-
zé kell tenni. Ennek az előírásnak egyelőre nem tudunk eleget ten-
ni, de már keressük a pályázati lehetőségeket ennek a megoldására 
- Sikertörténet az Önöké! Mi a titok?

Nagyon egyszerű: a korrektség és a nyitottság, valamint a kö-
zépút megtartása. Semmi olyanba nem megy bele a mi televízi-
ónk, amiben állást kell foglalni, hiszen egy hírszerkesztőségnek 
szerintünk nem is ez a feladata. Híreket, információkat közvetí-
tünk, igazságot tenni pedig nem a mi dolgunk.

Köszönöm a beszélgetést! További jó munkát,sikeres évet kívá-
nok! Szolga Mária



ményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellá-
tását szolgáló ingó és ingatlan vagyon - saját forrásai terhére történő - működtetése. 

Így 2013. január 1-től állami fenntartásba került a Györgyi Dénes Általános 
Iskola és Logopédiai Intézet, a Vörösberényi Általános Iskola, a Kósa György Vá-
rosi Zeneiskola Művészetoktatási Intézmény. (Az önkormányzati feladata maradt 
az óvoda fenntartása és a gyermekélelmezésről való gondoskodás.) Az intézmé-
nyek beolvadtak az állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központba (KIK). 
A pedagógusok és az igazgató állami alkalmazottak lettek, bérüket és azok já-
rulékát az állam fedezi.  Az almádi iskolaépületek működtetését az önkormány-
zat vállalta.  A  már állami fenntartású Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és 
Kollégiumot 2013. működtetésének átvételére a vonatkozó jogszabályok megje-
lenését követően kerül sor. 

A köznevelési intézmények állami fenntartásról a KIK területi szerve – a já-
rás területéhez igazított – tankerület gondoskodik. Mint járásszékhelyen, Balaton-
almádiban is alakult tankerület, igazgatója (a polgármesteri hivatal volt oktatá-
si referense) Hontai-Cziráki Marianna lett.  (Tel: 30/6267620,  email: marianna.
hontai-cziraki@klik.gov.hu) A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékessé-
gi területükön működő köznevelési intézmények szakmai irányítása, pedagógiai 
munkájának koordinálása, egyes esetekben az iskolák működtetése is, kapcsolat-
tartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel. 

A Balatonalmádi Tankerület a Bajcsy-Zs. u. 60/2. sz. alatt (volt kistérségi iro-
da a zeneiskola emeletén) kapott helyet. 

A fenti átszervezések előkészítése és végrehajtása jelentős kihívást és többletter-
het jelentettek az azokban résztvevőknek. Az átalakítások szervezeti struktúrái ki-
alakultak, az elkövetkező időszak feladata lesz a célok és feladatok aprólékos, gya-
korlati megvalósítása. 

Kovács Piroska Rózsa aljegyző 
Balatonalmádi, 2013. január 6.
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KrónikaÖnkormányzat

Balatonalmádi város 2013. január 1-jétől – történetében először - járásszék-
hely település funkciót kapott. A Balatonalmádi Járási Hivatal 2013. január 2-án 
kezdte meg működését. 

A közigazgatás átalakításának - benne a járási rendszer kiépítésének - célja a 
kormány szerint a hatékonyabb, költségtakarékos és ügyfélközpontú területi köz-
igazgatás kialakítása.

A 2012 elején társadalmi egyeztetésre bocsátott, a járási rendszer kialakításá-
ról szóló jogszabály-tervezetekben balatonalmádi járás nem szerepelt, pedig az ott 
meghatározott járás-szervező elveknek Balatonalmádi és a kistérség megfelelt. A 
járás ugyan államigazgatás egység, de – különösen az állam szerepének növeke-
dése, az önkormányzati funkciók átalakulása miatt – hatása jelentős lesz a térség-
re. Félő volt, hogy balatonalmádi járás nélkül a kistérség települései és az eddigi 
körzetközponti szerepet betöltő Balatonalmádi fejlődése megtörik. Önálló járá-
si egység nélkül a kistérségben a területi közigazgatás fejlődése sem volt várható. 
Balatonalmádi képviselő-testülete – példás együttműködéssel a kistérséget alkotó 
települések polgármestereivel és önkormányzataival – szakértői véleménnyel, ön-
kormányzati határozatokkal alátámasztott kérelmet nyújtott be a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumhoz, hogy Veszprém megyében 10. járásként alakít-
sák ki a balatonalmádi járást,  Balatonalmádi járásszékhellyel.

A kezdeményezés sikerrel járt, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló au-
gusztusban megjelenő kormányrendelet Balatonalmádi várost járásszékhely tele-
pülésként jelölte meg,  a járás illetékességi területe Balatonalmádi, Balatonfőkajár, 
Balatonfűzfő, Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, 
Papkeszi településekre terjed ki. (Ide tartozott Balatonvilágos is, de a település 
2013. január 1-től megyét váltott, Somogy megyéhez került át.) 

A megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működő járási hivata-
lok elsősorban okmányirodai feladatokat (pl. útlevél, vezetői engedély, szemé-
lyi, lakcímigazolvány kiállítása, közlekedésigazgatás), egyes szociális feladato-
kat (pl. alanyi ápolási díj megállapítása, időskorúak járadéka, alanyi és normatív 
közgyógyellátás, gyermek védelembe vétele, iskoláztatási támogatás felfüggeszté-
se, stb.) gyámhivatali feladatokat és egyes környezet- és természetvédelmi ügyek 
igazgatását vették át a polgármesteri hivataloktól. A Balatonalmádi Járási Hiva-
talba 15 dolgozói státusz ill. köztisztviselő került át az almádi polgármesteri hiva-
talból, további 18 a környező települések polgármesteri hivatalaiból. 

A Balatonalmádi Járási Hivatal törzshivatala a Széchenyi sétány 1. sz. alatt, a 
Városháza alsó szint jobb szárnyában kapott helyet, itt működik a hatósági osz-
tály, az okmányirodát ezentúl a járási hivatal működteti. A szociális igazgatás, a 
szakigazgatási szervként működő gyámhivatal és a szabálysértési ügyintézés a Ba-
ross G. u. 32. sz. alatt, a volt orvosi rendelő alsó szárnyában üzemel. A hivatalt  
Dr. Szabó Gabriella hivatalvezető irányítja (telefon: 88/ 542-437).

A járási hivatal szakigazgatási szerve a Munkaügyi Központ Balatonalmá-
di Kirendeltsége, ami változatlan helyszínen, a Rákóczi u. 43. alatt fogad-
ja az ügyfeleket. 

Balatonalmádiban nem működik más szakigazgatási szerv (járási földhivatal, 
ÁNTSZ, állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerv és járási 
építésügyi hivatal (építésfelügyeleti hatóság) a balatonalmádi járásra vonatkozó 
ezen feladatokat a Balatonfüredi Járási Hivatal látja el. 

Jelentős változást hoztak a helyi közigazgatásban az új önkormányzati törvény 
2013. január 1-jén hatályba lépett előírásai is. A 2000 lakos alatti települések nem 
jogosultak önálló polgármesteri hivatalt fenntartani, a város pedig nem tagadhatja 
meg a vele határos, 2000 fő alatti település önkormányzata közös hivatal fenntartá-
sára irányuló kérelmét. Felsőörs Község Önkormányzata kezdeményezésére – a két 
település megállapodása alapján – 2013. január 1-től az önkormányzatok műkö-
désével, valamint a polgármesterek, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös hivatal alakult. A hi-
vatal eddigi, ismert elérhetőségei változatlanok, a részletek a www.balatonalmadi.hu 
honlapon megtekinthetők. Ügyfélfogadási idő: hétfőn, szerdán: 8.00–16.00 órá-
ig,  pénteken: 8.00–13.30 óráig. A közös Önkormányzati Hivatal állandó kiren-
deltséget működtet Felsőörsön. 

Feladatbővülést jelent az önkormányzati hivatalnak, hogy a járásszékhely te-
lepülés jegyzőjének I. fokú építéshatósági hatáskörét  kiterjesztették, feladatát az 
egész járásra  kiterjedő illetékességgel látja el 2013. január 1-től. 

A köznevelési rendszer ismert, gyökeres átalakítása alapjaiban érintette általá-
nos iskoláinkat, zeneiskolánkat is. A köznevelési törvény  szerint 2013. január 1-től 
az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról, valamint – fősza-
bályként – a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat felada-
ta az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intéz-

Balatonalmádi járásszékhely Már 15 éves 
az Öböl Televízió 

Belterületi Vízrendezés Balatonalmádiban
Balatonalmádi Város önkormányzatának 

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) közleménye

Balatonalmádi Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében 75 
millió  támogatási forrást nyert a belterületi csapadékvíz elvezetési gon-
dok megnyugtató és végleges rendezésére. A beruházás célja a belterületi 
létesítmények veszélyeztetettségének megszüntetése, a városrészben élők 
életminőségének javítása, a jelentős vízkárok megelőzése.  A kivitelezési 
munkák 2012. őszén elkezdődtek, várhatóan 2013. nyarán befejeződhetnek.

A projekt Balatonalmádi Endre utca, Vörösmarty utca, valamint a környe-
zetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett  területén valósul meg. 
Minden esőzés alkalmával a sajátos mély-fekvésű, lefolyástalan területen 
a környező utcákból lezúduló víz elárasztotta a településrészt. A fejlesz-
tés eredményeként létrejövő csapadékvíz elvezető rendszer alkalmas lesz 
a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, a lakosság és önkormányzat 
jelentős anyagi károktól mentesül.
A beépítésre és felújításra váró zárt csapadék csatorna és nyílt árok együt-
tes hossza 0,8 km, mely a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerhez kap-
csolódva jut el a végső befogadó Balatonig. A bel-  és csapadékvíz  károktól 
megvédendő terület  21,16 ha, a projekt által érintett szakaszon  220 fő la-
kos veszélyeztetettsége csökken.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a 
„Balatonalmádi belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, 
KDOP-4.1.1/E-11-2011-0009 azonosító számú projekt teljes költségvetése 
83 528 013 Ft, amelyhez a város 75 175 211 Ft vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatást nyert el. A támogatást az önkormányzat 8 352 802 Ft 
saját erővel egészíti ki.
A támogatási forrás segítségével minden vízügyi szakmai előírásnak meg-
felelő, idáig rendezetlen terület csapadékvíz elvezetése  kerül kiépítésre,  
mely hozzájárul város  környezeti állapotának javításához, a belvíz-  és he-
lyi vízkár veszélyek csökkentéséhez, valamint további környezeti kárese-
mények megelőzéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Balatonalmádi Város Önkormányzata

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu

A Gyermekvédelmi törvény, amely a 18 éven aluli kiskorúakra vonatko-
zik, rögzíti, hogy a gyermekek neveléséért a szülő, a törvényes képviselő, a 
gyermeket gondozó személy vagy a gyermeket gondozó intézmény vezető-
je a felelős. A törvény pontosan meghatározza, hogy ez a felelősség a gyer-
mekek megfelelő fizikai, egészségi, szellemi, értelmi, érzelmi, szexuális fejlő-
dére terjed ki. 

Vagyis a szülő döntheti el, gyermekét hova, meddig, kivel engedi el, 
milyen szabályokat állít fel a nevelésben, milyen elvárásai vannak vele 
szemben. Így a szülő, nevelő felelőssége is, ha a felügyelet nélkül elengedett 
fiatal bűncselekményt követ el, vagy annak áldozatává válik. A törvény ugyan-
akkor azt is megfogalmazza, hogy a gyermek köteles az őt nevelő felnőt-
tel együttműködni, vagyis „szót kell fogadni”. A jövő nemzedékeinek nevelé-
se azonban társadalmi érdek és feladat is, különösen akkor, ha szülő nem tesz 
eleget nevelési kötelezettségének. 

A gyermekek oktatásán túl nevelésükben is jelentős részt vállalnak az okta-
tási intézmények, az ott dolgozó pedagógusok. Jogszabály írja elő az iskolák 
kötelességeit is, mint intézkedés iskolán belüli erőszak észlelése esetén, vagy 
jelzés a Gyermekvédelmi Szolgálatok felé, ha iskolán kívüli, otthoni bántalma-
zást, elhanyagolást észlelnek, vagy a Jegyző felé, ha iskolakerüléssel, igazolat-
lan hiányzással találkoznak. 

A célfeladatokat ellátó szervezetek mellett a Rendőrségnek is vannak 
feladatai a gyermekvédelem területén.

Az újév új feladatot is hozott a Rendőrségnek a gyermekvédelmi faladatok 
sorába, amellyel az iskolakerülés, az oktatásból való igazolatlan távolmara-
dás megelőzése a cél.

Ha tanítási napon és időben a rendőr az utcán felnőtt felügyelete, kísére-
te nélkül lát gyermekkorú, vagyis 14 éven aluli gyermeket csellengeni, és arra 
következtet, vagy információja van arról, hogy a tanítási óráról vagy kötelező 
foglalkozástól engedély nélkül maradt távol, arról engedély nélkül távozott, 
akkor intézkednie kell. 

Az intézkedés első lépésben az igazoltatás. A diákigazolvány vagy az ellen-
őrző bemutatása mellett ekkor mutathatja be a tanuló azt az igazolást, amely a 
távollétét engedélyezi. Ilyen a kikérő, orvosi rendelésen történő megjelenésről 
igazolás. A rendőr az ügyeleten keresztül a gyermek által megnevezett intéz-
ményt megkeresi, valódiak-e az adatok, és valóban igazoltan maradt távol az 
oktatásból a tanuló. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén, megállapodás alapján 
az Oktatási Hivatal is megkereshető a tanulói jogviszony ellenőrzésére.

A „lógó” tanulót a rendőr igazolatlan távollét esetében visszaviszi az 
iskolájába, és átadja az intézmény vezetőjének.

Úgy gondolom, erről nemcsak az érintett gyerekeknek kell tudni, hanem 
az őket nevelő, tanító, nekik magatartásukkal példát mutató felnőtteknek is.

Stanka Mária r. őrnagy 

Régen jelentkeztünk beszámolóval. Most – tekintettel az anyagtorlódás-
ra – röviden.

A nyári rendezvényeken ismét jelen voltunk. Némileg kevesebb feladattal a 
színpadok körül, így több idő jutott a parkoló gépkocsik védelmére. (Találtunk 
lehúzott szélvédőjű autót, benne értékes monitorral. „Természetesen” a tulaj-
donos volt mérges ránk, amikor fölhívtuk figyelmét a hanyagságára...)

Nagyon kevés a szolgálatot vállalni tudó polgárőr. Sajnos reggelente a 
berényi iskolánál is egy fővel vagyunk jelen. Jákói Sanyi bácsinak ezúton is job-
bulást kívánunk! Ő szinte minden reggel vigyázott a diákokra.

Rendben lezajlott a szüreti felvonulás, biztosítottuk az őszi rendezvényeket, 
temetőink környékét is gyakran ellenőriztük. Elsősorban itt is a véletlenül nyit-
va hagyott járművekre koncentráltunk, de sétáltunk a sírkertekben is, a lehető 
legnagyobb tapintattal. Szomorú, hogy mécses, vagy koszorúlopás esetén tel-
jesen tehetetlenek vagyunk.

Polémiát váltott ki a Polgárőrség feliratú Niva rendőrség-általi használata, 
sebességmérésre. Ennek oka itt nem részletezhető, de a többség véleménye 
az, hogy be kell tartani a KRESZ-t! Aztán mérhetnek traktorból is...

Téli legfontosabb föladatunk a nyaralóingatlanok felügyelete, a falopások 
megakadályozása. Városunk határain új táblákat látni „..polgárőrség által vé-
dett...” fölirattal. Köszönjük Agg Z. Tamásnak!

Nagyon kevesen vagyunk, de Önökért dolgozunk!
A remélhetően boldogságban, meghittségben eltöltött Karácsony; a vi-

dám Szilveszter után: kívánunk sikeres és nyugodt Új évet minden almádi pol-
gárnak! BAPE

Rendőri feladatok az iskolakerülés ellen

POLGÁRŐRHÍREK

Ebből az alkalomból kérdezem Balázs Gyula ügyvezetőt, tulaj-
donost múltról, jelenről, és a jövőbeli tervekről:

Egy korszakot zárunk most le a kistérségi társulások megszű-
nésével, a járások megalakulásával, és nyugodtan mondhatom, 
hogy sikeres korszakot. Első adásunkat 1997.  július 7-én sugároz-
tuk, akkor még három település támogatásával: Balatonalmádi, 
Balatonfűzfő, és Balatonkenese területén nézhették műsorainkat. 
Ma már az egész kistérséget száz százalékosan lefedjük, ennek kö-
szönhetően  járási  televízióként működhetünk tovább 2013. janu-
ár elsejétől. 

A tulajdonosoknak mindig fontos volt a térségben élők tájékoz-
tatása, ezért kereskedelmi televízióból kértük átsorolásunkat előbb 
közműsor szolgáltatóvá, majd a médiatörvény változása után kö-
zösségi médiaszolgáltatóvá. Így a közfeladatokat ellátó státuszunk 
a támogató önkormányzatok, és persze a nézőink előtt is nyilván-
valóvá vált. Jelentős technikai fejlesztéseket hajtottunk végre a 
közelmúltban pályázati támogatással. Ez több szempontból is fon-
tos volt. A nézőink így már HD minőségben nézhetik az adásain-
kat, másrészt lehetőségünk lesz arra hogy beszállítóként ismét or-
szágos televíziókhoz juttassuk el adáskörzetünk településeinek hí-
reit. 1998-tól van szerződésünk a Magyar Televízióval, de éppen a 
HD minőség miatt ennek eddig nem tudtunk eleget tenni. 

A technika mellett nagyon fontos, hogy a megbízható, stabil mun-
katársakkal dolgozunk már évek óta együtt. Büszkén mondhatom, 
hogy a hat állandó, és négy külsős kollegánk a közszolgálatiságot 
szem előtt tartva végzi a mindennapi feladatait.

Ma a média világában túlkínálat van, de szeretnénk   és remélhetőleg 
ezt  nézőink is érzékelik -, minden pozitív kezdeményezésről tudó-
sítani. Mi nem a fa kivágására, hanem a fa ültetésre koncentrálunk. 
Mindig tiltakoztam, sőt, ha lehetett, nem is szállítottunk olyan tele-
vízióknak, akik pont az ellentétes előjelű információkat igényelték. 
- Milyen feladatok várnak Önökre 2013-ban?

Van egy nagyon értékes archívumunk, amit szeretnénk digitali-
zálni, és települések szerint szelektálni. Az elsőtől az utolsóig min-
den tudósításunk megvan. Nagyon nosztalgikus dolog végignéz-
ni akár a fejlesztéseket, vagy a régi rendezvényeket. Ezt a digitá-
lis archívumot felajánlottuk az önkormányzatoknak, akik ennek 
a hatalmas munkának az anyagi támogatásáról a költségvetések-
kor döntenek majd. Remélem, hogy sok település igényelni fogja. 
Egyetlen gyenge pontunk van, amin nagyon szeretnénk mi-
hamarabb változtatni: a kábelrendszerek fejállomásai nincse-
nek közvetlen kapcsolatban a stúdiónkkal,  tehát nincs lehetősé-
günk élő adásra. Ez azért is fontos, mert a közösségi televíziók-
nak törvény írja elő, hogy katasztrófahelyzetben meg kell szakíta-
ni az adást, és a Katasztrófavédelemtől kapott információkat köz-
zé kell tenni. Ennek az előírásnak egyelőre nem tudunk eleget ten-
ni, de már keressük a pályázati lehetőségeket ennek a megoldására 
- Sikertörténet az Önöké! Mi a titok?

Nagyon egyszerű: a korrektség és a nyitottság, valamint a kö-
zépút megtartása. Semmi olyanba nem megy bele a mi televízi-
ónk, amiben állást kell foglalni, hiszen egy hírszerkesztőségnek 
szerintünk nem is ez a feladata. Híreket, információkat közvetí-
tünk, igazságot tenni pedig nem a mi dolgunk.

Köszönöm a beszélgetést! További jó munkát,sikeres évet kívá-
nok! Szolga Mária
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. jan. 11. és febr. 22. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja! 

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

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

GYERKŐCÖK FIGYELEM! Balatonalmádiban újra indulnak a Balatonfüredi Gumiasz-
tal Egyesület foglalkozásai! 
BABA-MAMA TORNA hétfőnként 11.30-12.30 óra között a Siluett Sport Szépségszalon-
ban (B.almádi Baross G. u.). 
ÓVODÁS TORNA hétfőn 17.15-18 óra között és szerdán 17.30-18.30 óra között a 
Siluett Sport Szépségszalonban (B.almádi Baross G. u.).  
ISKOLÁS TORNA hétfőn 14-15 óra között a Györgyi Dénes Iskolában. 
Tel.: 30/639-64-81 (Balai Zsanett óraadó) 

Január 11. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
IRÁN – összefoglaló Előadó: Kovács Attila 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Január 11. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Ehető vagy mérgező? Gomba párok bemutatása fotókról.
Fán - tuskón élő gyakori gombáink. Szenthe László előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Január 11. péntek 10 óra 
BABA MAMA KLUB PROGRAMJA Meglepetés vendég  
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 70/237-7251

Január 12. szombat 17 óra 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS BALATONALMÁDI, SZENTKIRÁLYSZABADJA ÉS 
VÖRÖSBERÉNY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINAK TISZTELETÉRE 
A kiállítást megnyitja: Wiborny József tűzoltó őrnagy úr
Közreműködik a Séd-party zenekar Veszprémből. 
Tárlatvezető: Szegedi József
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Január 16. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Események, ünnepek a klub életéből képeken – zenei aláfestéssel (ismétlés)
Közreműködik: Csetényi Kristóf informatikus 
Befizetések a pótszilveszterre
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 19. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Január 23. szerda 16-17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések a pótszilveszterre, tombolatárgyak leadása
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 25. péntek 10 óra 
BABA MAMA KLUB PROGRAMJA 
Vendégünk Bressel-Klein Annamária. 
Bemutatkozik az új védőnő. 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, 
Kováts Anna 70/237-7251

Január 30. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Batyus, svédasztalos PÓTSZILVESZTER a klubban – jótékonysági tombolázás      
Egészségben, biztonságban
Előadó: Balogh Csaba. 
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 1. péntek 18 óra 
HIT ÉVE 2013. – előadás sorozat nyitóprogram
KERESZTÉNY BÖLCSESSÉG: A BÖLCSEK ÉS A GYERMEK 
Előadó: Barsi Balázs OFM Ferences Szerzetes Atya
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

Február 2. szombat 
BALATONALMÁDI HORGÁSZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 
HORGÁSZBÁL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/39-27-186

Február 8. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Fogas kérdések mamáknak és babáknak. Vendégünk Békésiné Dr. Ligetes Melinda fogor-
vos, 3 kisgyermek édesanyja
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141

Február 8. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Február 8. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gomba a konyhán (diavetítéssel) 
Kalauz Katalin és Kalauz József előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 9. szombat 18 óra 
BÖDŐCS TIBOR HUMORISTA ÖNÁLLÓ ESTJE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyek 2500 Ft-os áron elővételben a helyszínen kaphatók.  
Tel.: 20/31-09-902 (Németh Ernő, szervező) 

Február 12. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Farsangi összejövetel, előző évi kirándulásokról képes vetítés  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Február 13. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Az egészséges életmód követelményei, a mozgás szerepe korunkban
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos 
Befizetések a vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 22. péntek 10 óra
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Női oldalaink: anya? feleség? nő? avagy a szerepek összeegyeztetése
Beszélgetőtársunk: Ujszászi Petra pszichológus
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 20/5185-141

Február 22. péntek 
PEGAZUS BÁBSZÍNHÁZ – BÉRLETES ELŐADÁS 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pegazus Bábszínház Kft. 
Tel.: 30/461-5161 (Horváth Krisztina) 

Február 22. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Mikológiai érdekességek –a gombák titokzatos világa 
Dr. Jancsó Gábor előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

10 ÉV – 10 NAP 
10 éves a Pannónia Kulturális Központ! 

2013. január 18-27. között 

Jubileumi programsorozat koncertekkel, táncos és énekes színpadi produkciókkal, gyerek-
programmal, kiállítás megnyitóval

Január 18. péntek 17 óra 
KIÁLLÍTÁSOK A PANNÓNIÁBAN 
* SZÉP MAGYAR HAZÁNK 
Kerekesné Márta bélyeggyűjteménye
* A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPVISELETE 
Képes levelezőlap gyűjtemény
* PANNÓNIA TÖRTÉNETE KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 
Tárlat az elmúlt közel 100 év fotóiból. Köszönet a képekért: Pászti György, Kovács István, 
Schildmayer Ferenc, † Durst László és sokan mások 
A kiállítást megnyitja Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet. Közreműködik Bala-
tonalmádi Város Vegyeskara. 

Január 18. péntek 18 óra 
BUDAPEST RAGTIME BAND KONCERTJE 
A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult főiskolát végzett jazz- és klasszikus muzsiku-
sokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű hangsze-
reléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. Később műsorukba jazz- és dixiland örök-
zöldek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és operák humoros feldol-
gozásai is kerültek.  A Budapest Ragtime Band-nek nemcsak a ragtime muzsika ápolása 
és megszerettetése a célja, hanem a közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatá-
sa, amelynek soraiban minden korosztály megtalálható. Résztvevője rangos fesztiváloknak 
a világ minden részén, s 10 évvel ezelőtt, a megnyitó ünnepségét ez a csapat adta a Pannó-
nia első koncertjét. 
INGYENES RENDEZVÉNY 

Január 19. szombat 17 óra 
PANNÓNIA TEHETSÉGEI I. 
A Pannónia keretein belül működő modern tánccsoportok színpadi bemutatója 
Színpadi fellépők: 
- Acro Dance Rock&Roll SE
- Csillagnyílás Balett Csoport
- Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
- Kid Rock & Roll SE almádi csoportja
- HEMO Winner VTE
- Queen Dance SE 
- Nazirah Hastánc  
- Shazadi Hastánc 
- Yildizlar Hastánc  
Helyi zenekarok koncertjei:
- Screaming Dandelion 
- Retrock
RETRO BULI A RETROCK ZENEKARRAL

Január 20. vasárnap 
PANNÓNIA A GYEREKEKÉ! 
15 órától KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 
16 órától NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ 
Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott ahol a kurta farkú 
malac túr...  Itt születnek a mesék, a történetek és a gyerekszívet melengető csodák!
Belépő: 500 Ft (3 éves kor alatt ingyenes!) 

Január 21. hétfő 18 óra
HAL-VACSORÁZZON STRAUB DEZSŐVEL A VÍZIMÚZEUMBAN! 
Önt is vendégül látjuk, ha bejelentkezik! 
Tel.: 70/3927-186 (Gönci György)

Január 22. kedd 18 óra 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA - AZ ELŰZÖTT ÁLOM 
LUKÁCS SÁNDOR színművész előadói estje 
A Vígszínház művészének 1985-től napjainkig öt verseskötete jelent meg. Mint írja: „Éle-
tünk tele van olyan jelenségekkel, melyekkel nap mint nap találkozunk, de fura módon 
mégsem tudatosulnak bennünk. A költészet talán éppen erre ad alkalmat.” A versek között 
vallomások hangzanak el a gyerekkorról, a mesterekről, a színészi és a magánélet néhány 
meghatározó pillanatáról... 
INGYENES RENDEZVÉNY!  

Január 23. szerda 
KÖNYVTÁRI NAP - a helytörténet jegyében: rejtvények, fejtörők, játékok a látogatók-
nak egész nap, 15 órától bemutató vetítés az Öböl TV archívumából a Pannónia története 
címmel, a Honismereti Kör támogatásával. 
Információ: 88/542-514 

Január 24. csütörtök
KÖNYVTÁRI NAP - a dalok és mesék jegyében:
10-12 óra között Tücsökzene,
14-16 óra között Játék a mesékkel iskolás korúaknak,
17.30-tól Felnőttmesék Nádasné Varga Katalinnal és Molnár Enikővel. 
Információ: 88/542-514 

Január 25. péntek 17. 30 óra 
Bonita Társastánc Egyesület műsora  
CSOBOT ADÉL – a 2012. évi X Faktor 3. helyezettje  
BELÉPŐDÍJ: 1500 Ft – 6-14 éves kor között 1000 Ft 

Január 26. szombat 16. 30 óra 
PANNÓNIA TEHETSÉGEI II. - MANDULÁS TÁNCHÁZ
Kézműves játszóház, játékok, tánctanulás és mulatság kicsiknek és nagyoknak 
17 óra A Pannónia keretein belül működő és népművészeti tevékenységet végző csopor-
tok és egyének bemutatója 
Színpadon helyi néptáncosok és népdalosok bemutatója 
Színpadi fellépők: 
- Borostyán Népdalkör 
- Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport 
- Gurgolya Ifjúsági Néptánc Csoport 
- Botorka Táncegyüttes
- Ringató Balaton Táncegyüttes 
KONCERT és TÁNCHÁZ a TÜKRÖS ZENEKARRAL
Belépő: 500 Ft (6 éves kor alatt ingyenes!) 

Január 27. vasárnap 18 óra
L’ART POUR L’ART társulat műsora 
„A L’art pour l’art Társulat nem egyszerűen humort író és előadó művészek alkotócsoport-
ja, a L’art pour l’art: világnézet.” A színtiszta magyar abszurd humort játszó színház egyet-
len képviselője végre Almádiban! 
Belépő: 2000 Ft – 6-14 év között 1500 Ft 

A programsorozat szervezője a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.

A programsorozatról bővebb információ a 
88/542-506 vagy a 88/542-515 telefonszámon kapható.

Web: www.pkkk.hu
A belépőjegyes rendezvényekre a jegyek január 7-től megválthatók a 

Pannónia portáján, nyitva tartási időben.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.

 M E G H Í V Ó
  

 Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, 
 kedves családját és baráti körét

 a Vörösberényi Művelődési Házban
 

 2013. február 9-én szombaton 20 órakor
 kezdődő jótékonysági

 FARSANGI BÁLRA
 Zene: Tóth István zenész 

 BÜFÉ: rövid italok-sör–bor–pezsgő-kávé - stb. 
 Tombola: értékes nyeremények

 Megjelenés: Jelmezben vagy jelmez nélkül
 A vendégek fogadása üdvözlő itallal: 19-20-ig

 Vacsora: 20.00 órakor
 Belépő: 2500 Ft, mely tartalmazza:

 az üdvözlő italt és a vacsorát
 Jegyelővétel, asztalfoglalás: a Műv. Házban

 hétköznap 16-18 óráig.
 Érdeklődni: 30/902 -4268 számon 

 Jó szórakozást kíván a RENDEZŐSÉG:
a Borostyán Népdalkör, a Ringató Balaton Néptánccsoport,

és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub
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Jöjjön elJöjjön el
PROGRAMAJÁNLÓ 

Rendezvények Balatonalmádiban 2013. jan. 11. és febr. 22. között
Lapzárta: minden hónap 25. napja! 

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

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

GYERKŐCÖK FIGYELEM! Balatonalmádiban újra indulnak a Balatonfüredi Gumiasz-
tal Egyesület foglalkozásai! 
BABA-MAMA TORNA hétfőnként 11.30-12.30 óra között a Siluett Sport Szépségszalon-
ban (B.almádi Baross G. u.). 
ÓVODÁS TORNA hétfőn 17.15-18 óra között és szerdán 17.30-18.30 óra között a 
Siluett Sport Szépségszalonban (B.almádi Baross G. u.).  
ISKOLÁS TORNA hétfőn 14-15 óra között a Györgyi Dénes Iskolában. 
Tel.: 30/639-64-81 (Balai Zsanett óraadó) 

Január 11. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
IRÁN – összefoglaló Előadó: Kovács Attila 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Január 11. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Ehető vagy mérgező? Gomba párok bemutatása fotókról.
Fán - tuskón élő gyakori gombáink. Szenthe László előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Január 11. péntek 10 óra 
BABA MAMA KLUB PROGRAMJA Meglepetés vendég  
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 70/237-7251

Január 12. szombat 17 óra 
EMLÉKKIÁLLÍTÁS BALATONALMÁDI, SZENTKIRÁLYSZABADJA ÉS 
VÖRÖSBERÉNY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINAK TISZTELETÉRE 
A kiállítást megnyitja: Wiborny József tűzoltó őrnagy úr
Közreműködik a Séd-party zenekar Veszprémből. 
Tárlatvezető: Szegedi József
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 20/99-16-213 (Mester Ferenc) 

Január 16. szerda 16 óra
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Események, ünnepek a klub életéből képeken – zenei aláfestéssel (ismétlés)
Közreműködik: Csetényi Kristóf informatikus 
Befizetések a pótszilveszterre
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 19. szombat 15 óra 
CIMBORA KLUB 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház  
Tel.: 70/455-4100 (Molnárné Perus Zsuzsa) 

Január 23. szerda 16-17 óra között 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Ügyelet: befizetések a pótszilveszterre, tombolatárgyak leadása
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Január 25. péntek 10 óra 
BABA MAMA KLUB PROGRAMJA 
Vendégünk Bressel-Klein Annamária. 
Bemutatkozik az új védőnő. 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár 
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, 
Kováts Anna 70/237-7251

Január 30. szerda 16 órától 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Batyus, svédasztalos PÓTSZILVESZTER a klubban – jótékonysági tombolázás      
Egészségben, biztonságban
Előadó: Balogh Csaba. 
Zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 1. péntek 18 óra 
HIT ÉVE 2013. – előadás sorozat nyitóprogram
KERESZTÉNY BÖLCSESSÉG: A BÖLCSEK ÉS A GYERMEK 
Előadó: Barsi Balázs OFM Ferences Szerzetes Atya
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Tel.: 542-506; 542-511  

Február 2. szombat 
BALATONALMÁDI HORGÁSZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE 
HORGÁSZBÁL 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 70/39-27-186

Február 8. péntek 10 óra 
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Fogas kérdések mamáknak és babáknak. Vendégünk Békésiné Dr. Ligetes Melinda fogor-
vos, 3 kisgyermek édesanyja
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488; Kováts Anna 20/5185-141

Február 8. péntek 16. 30 óra 
HONISMERETI KÖR PROGRAMJA 
Régi Almádi képekben – előadó: Kovács István 
Helyszín: Pannónia 1. terem 
Tel.: 88/430-091 (Kovács István) 

Február 8. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Gomba a konyhán (diavetítéssel) 
Kalauz Katalin és Kalauz József előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

Február 9. szombat 18 óra 
BÖDŐCS TIBOR HUMORISTA ÖNÁLLÓ ESTJE 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Jegyek 2500 Ft-os áron elővételben a helyszínen kaphatók.  
Tel.: 20/31-09-902 (Németh Ernő, szervező) 

Február 12. kedd 15 óra 
DIABETES KLUB PROGRAMJA 
Farsangi összejövetel, előző évi kirándulásokról képes vetítés  
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Tel.: 88/432-134 (Kardosné Erzsike) 

Február 13. szerda 16 óra 
VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB PROGRAMJA 
Az egészséges életmód követelményei, a mozgás szerepe korunkban
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos 
Befizetések a vacsorára
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Tel.: 30/902-42-68 (Lencse Sándor) 

Február 22. péntek 10 óra
BABA-MAMA KLUB PROGRAMJA 
Női oldalaink: anya? feleség? nő? avagy a szerepek összeegyeztetése
Beszélgetőtársunk: Ujszászi Petra pszichológus
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár
Tel.: Sebestyén-Tóth Orsolya 20/576-1488, Kováts Anna 20/5185-141

Február 22. péntek 
PEGAZUS BÁBSZÍNHÁZ – BÉRLETES ELŐADÁS 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 
Szervező: Pegazus Bábszínház Kft. 
Tel.: 30/461-5161 (Horváth Krisztina) 

Február 22. péntek 17 óra 
ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGÁNAK PROGRAMJA 
Mikológiai érdekességek –a gombák titokzatos világa 
Dr. Jancsó Gábor előadása 
Helyszín: Pannónia olvasóterme 
Tel.: 88/438-224 (Szenthe László)  

10 ÉV – 10 NAP 
10 éves a Pannónia Kulturális Központ! 

2013. január 18-27. között 

Jubileumi programsorozat koncertekkel, táncos és énekes színpadi produkciókkal, gyerek-
programmal, kiállítás megnyitóval

Január 18. péntek 17 óra 
KIÁLLÍTÁSOK A PANNÓNIÁBAN 
* SZÉP MAGYAR HAZÁNK 
Kerekesné Márta bélyeggyűjteménye
* A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPVISELETE 
Képes levelezőlap gyűjtemény
* PANNÓNIA TÖRTÉNETE KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 
Tárlat az elmúlt közel 100 év fotóiból. Köszönet a képekért: Pászti György, Kovács István, 
Schildmayer Ferenc, † Durst László és sokan mások 
A kiállítást megnyitja Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet. Közreműködik Bala-
tonalmádi Város Vegyeskara. 

Január 18. péntek 18 óra 
BUDAPEST RAGTIME BAND KONCERTJE 
A Budapest Ragtime Band 1980-ban alakult főiskolát végzett jazz- és klasszikus muzsiku-
sokból, akik a hagyományos ragtime zongorajátékot merész ötletekkel és újszerű hangsze-
reléssel ültették át egyedülálló zenei hangzássá. Később műsorukba jazz- és dixiland örök-
zöldek, a világon egyedülálló zenei paródiák, ismert slágerek és operák humoros feldol-
gozásai is kerültek.  A Budapest Ragtime Band-nek nemcsak a ragtime muzsika ápolása 
és megszerettetése a célja, hanem a közönség mindenkori magas színvonalú szórakoztatá-
sa, amelynek soraiban minden korosztály megtalálható. Résztvevője rangos fesztiváloknak 
a világ minden részén, s 10 évvel ezelőtt, a megnyitó ünnepségét ez a csapat adta a Pannó-
nia első koncertjét. 
INGYENES RENDEZVÉNY 

Január 19. szombat 17 óra 
PANNÓNIA TEHETSÉGEI I. 
A Pannónia keretein belül működő modern tánccsoportok színpadi bemutatója 
Színpadi fellépők: 
- Acro Dance Rock&Roll SE
- Csillagnyílás Balett Csoport
- Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió 
- Kid Rock & Roll SE almádi csoportja
- HEMO Winner VTE
- Queen Dance SE 
- Nazirah Hastánc  
- Shazadi Hastánc 
- Yildizlar Hastánc  
Helyi zenekarok koncertjei:
- Screaming Dandelion 
- Retrock
RETRO BULI A RETROCK ZENEKARRAL

Január 20. vasárnap 
PANNÓNIA A GYEREKEKÉ! 
15 órától KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ 
16 órától NAPRAFORGÓ MESESZÍNHÁZ 
Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott ahol a kurta farkú 
malac túr...  Itt születnek a mesék, a történetek és a gyerekszívet melengető csodák!
Belépő: 500 Ft (3 éves kor alatt ingyenes!) 

Január 21. hétfő 18 óra
HAL-VACSORÁZZON STRAUB DEZSŐVEL A VÍZIMÚZEUMBAN! 
Önt is vendégül látjuk, ha bejelentkezik! 
Tel.: 70/3927-186 (Gönci György)

Január 22. kedd 18 óra 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA - AZ ELŰZÖTT ÁLOM 
LUKÁCS SÁNDOR színművész előadói estje 
A Vígszínház művészének 1985-től napjainkig öt verseskötete jelent meg. Mint írja: „Éle-
tünk tele van olyan jelenségekkel, melyekkel nap mint nap találkozunk, de fura módon 
mégsem tudatosulnak bennünk. A költészet talán éppen erre ad alkalmat.” A versek között 
vallomások hangzanak el a gyerekkorról, a mesterekről, a színészi és a magánélet néhány 
meghatározó pillanatáról... 
INGYENES RENDEZVÉNY!  

Január 23. szerda 
KÖNYVTÁRI NAP - a helytörténet jegyében: rejtvények, fejtörők, játékok a látogatók-
nak egész nap, 15 órától bemutató vetítés az Öböl TV archívumából a Pannónia története 
címmel, a Honismereti Kör támogatásával. 
Információ: 88/542-514 

Január 24. csütörtök
KÖNYVTÁRI NAP - a dalok és mesék jegyében:
10-12 óra között Tücsökzene,
14-16 óra között Játék a mesékkel iskolás korúaknak,
17.30-tól Felnőttmesék Nádasné Varga Katalinnal és Molnár Enikővel. 
Információ: 88/542-514 

Január 25. péntek 17. 30 óra 
Bonita Társastánc Egyesület műsora  
CSOBOT ADÉL – a 2012. évi X Faktor 3. helyezettje  
BELÉPŐDÍJ: 1500 Ft – 6-14 éves kor között 1000 Ft 

Január 26. szombat 16. 30 óra 
PANNÓNIA TEHETSÉGEI II. - MANDULÁS TÁNCHÁZ
Kézműves játszóház, játékok, tánctanulás és mulatság kicsiknek és nagyoknak 
17 óra A Pannónia keretein belül működő és népművészeti tevékenységet végző csopor-
tok és egyének bemutatója 
Színpadon helyi néptáncosok és népdalosok bemutatója 
Színpadi fellépők: 
- Borostyán Népdalkör 
- Kökörcsin Óvodás Néptánc Csoport 
- Gurgolya Ifjúsági Néptánc Csoport 
- Botorka Táncegyüttes
- Ringató Balaton Táncegyüttes 
KONCERT és TÁNCHÁZ a TÜKRÖS ZENEKARRAL
Belépő: 500 Ft (6 éves kor alatt ingyenes!) 

Január 27. vasárnap 18 óra
L’ART POUR L’ART társulat műsora 
„A L’art pour l’art Társulat nem egyszerűen humort író és előadó művészek alkotócsoport-
ja, a L’art pour l’art: világnézet.” A színtiszta magyar abszurd humort játszó színház egyet-
len képviselője végre Almádiban! 
Belépő: 2000 Ft – 6-14 év között 1500 Ft 

A programsorozat szervezője a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár.

A programsorozatról bővebb információ a 
88/542-506 vagy a 88/542-515 telefonszámon kapható.

Web: www.pkkk.hu
A belépőjegyes rendezvényekre a jegyek január 7-től megválthatók a 

Pannónia portáján, nyitva tartási időben.
A szervezők a programváltozás jogát fenntartják.
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NapjainkÚj esztendő

Örömmel jelentjük – bár valószínűleg kedves olvasóinknak e 
nélkül is feltűnt -, hogy a korábban már többször meghirdetettel 
együtt, a  legutóbbi - 2012. 12. 21-re  bejelentett -  világvége is el-
maradt. 

Az akkor még csak rettegett esemény előtt már minden, és 
mindennek az ellenkezője is elhangzott a csillagászok szájából, 
de még a NASA is állásfoglalt az ügyben.  Szegény majáknak va-
lószínűleg fogalmuk sem volt róla, hogy micsoda hisztériát vált 
majd ki körülbelül 1200 év múlva, hogy az általuk nagyjából Kr. 
u. 800-ban készített naptár vezetését ilyen slendrián módon fél-
behagyták. 

Michigan állam egy megyéjében például 33 általános iskolában 
előre hozták a téli szünet kezdetét, hivatalos indoklás szerint is a 
jóslattal indokolva döntésüket.

Magyarországon néhányan lemondták fodrászuknál  aznapi 
időpontjukat.  Egy élelmes 42 fős család a rekord mennyiségű,  
illegálisan begyűjtött  színesfém mennyiséget azzal magyarázta a 
rendőrségnek, hogy űrhajót akartak építeni, és azzal a Marsra me-
nekülni a megadott dátum előtt.

Más országokban  tömeges felvásárlásba kezdtek az emberek, 
ami elég nehezen érthető, mert minek kell a világvégén tele spájz 
és hűtőszekrény?

Az optimisták viszont a számmisztikába kapaszkodtak, hiszen 
ebben a dátumban sok az egyes, ami az új kezdet, a tiszta lap és az 
új nekifutás szimbóluma. A kettes számok pedig a harmóniát és az 
egyensúlyra törekvést jelentik, ráadásul a két szám kiegészíti egy-
mást, és ez szintén jó hír!

Ha pedig minden agyament óvintézkedés ellenére  ilyen jól meg-
úsztuk a világvégét, higgyünk inkább ebben az utóbbi megközelí-
tésben, és  kezdjük  az új évet azzal a meggyőződéssel, hogy tény-
leg tiszta lapot, új lehetőségeket, békét és harmóniát hoz nekünk a 
2013-as esztendő! 

Kívánjuk mindenkinek, hogy így legyen!
Almádiért Közalapítvány

Januári zenebona –
ide menjek, vagy amoda?
Ének szóljon, dob peregjen;
lehetőleg mindez ingyen!
Fogalmazzunk szebben! 
  
A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges szó, szóismétlés, a 

kötőszók (kötőszavak) helytelen használata, de még a magyar és az 
idegen szavak nem pontos ismerete is. 

Ma erre hívja fel a figyelmet Láng Miklós.
Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos nőt ismertek 

meg. Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, akkor nincs he-
lye a mintegy határozószónak.

Az természetesen azonban még nem jelenti a folyamat végét. Mind-
nyájan érezzük, hogy a mondat sántít, mert az azonban kötőszó nincs 
a helyén..Az azonban és a de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de 
ez nem jelenti… – vagy: azonban ez nem jelenti…. Vigyázzunk, ha az 
azonban nem a mondat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, 
ha a szembenállás forog fenn, nem állhat elöl az azonban: ”mindenki 
elégedettnek látszott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak”. He-
lyesen: nekem azonban…, mert szembe vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal: Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem „csak” el-
verésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhé-
sokat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja; aki el-
ment, az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

Egy újságcikkben azt olvasom, hogy A Házban túl sok a képvise-
lő. Nálunk nagyobb országokban aránylag sokkal kevesebb a par-
lamenterek száma.” A Magyar értelmező kéziszótár ezt írja: „Par-
lamenter: Tárgyalás végett az ellenséghez fehér zászlóval küldött, 
fegyvert nem viselő katonai személy.” Micsoda különbség!

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

A pap lakását kirabolták, de magának az egyházfinak nem esett 
bántódása. A fogalmazó nem tudta, hogy az egyházfi a lelkész se-
gítője. Például ő harangoz, tartja rendben a templomot.

Nagy lábravaló vásár! Minden cipő 20 %-os engedménnyel! Az 
a bökkenő, hogy lábravalónak csak tréfásan lehet nevezni a cipőt. 
A régebbi magyar nyelvben, a hagyományos nyelvhasználatban a 
lábravaló egyébként az alsónadrág, a gatya megnevezése.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések: 
Különösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben vissza-
tükröződő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel 
a látvány- és a tükörszó; hagyjuk ki ezeket: Különösen megkapó a 
vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislányom 
bulizott, pedig ez nem kislánynak való! Küldjünk el két kislányt eb-
ből a mondatból, és még hiányozni sem fognak: Későn érkezett haza a 
kislányom; azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még nem neki való.

Ha ennyi és ennyiféle hibát talál a médiában egy botcsinálta 
nyelvész, mennyit találhatnak a szakemberek?   

Elhangzott a Kossuth rádió Tetten ért szavak c. műsorában,  
2012. 03. 22-én. lang.miklos@chello.hu

A Pannónia tíz éves születésnapját ünnepli januárban, a Magyar Kul-
túra Napján. Ennek alkalmából a könyvtár játékra invitálja Önöket.

„Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlék-
szik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni” Gabriel 
García Márquez szavait mélyen igaznak tartom.

A könyvtár tíz évének története benne van a dokumentumokban: 
statisztikák, munkatervek, beszámolók, cikkek, rádió és televízió felvé-
telek őrzik. Legalább ilyen fontos azonban az, hogy megtudjuk, Önök-
nek, a könyvtár használóinak, olvasóinak melyek a legkedvesebb pil-
lanatai ebből a tíz évből. Mi az, ami elsőre eszükbe jut, ha azt mond-
juk: almádi könyvtár? Lehet ez egy jóízű beszélgetés, egy író-olvasó ta-
lálkozó, a Nagy Könyv, a Cimbora, egy különösen kedves olvasmány, 
amelyet megtaláltak polcainkon, egy kellemes délután, amikor folyó-
iratot olvasgattak nálunk, egy kirándulás, nyári tábor, gyerekfoglalko-
zás, egy kiállítás, vagy épp a költözés, a megnyitó ünnepség - tíz évvel 
ezelőtt… Az emlékidézésnek semmilyen formai és mennyiségi korlátja 
nincs – határidő azonban van: az őszi könyvtári hét első napja. Szeret-
nénk ezekből az emlékdarabokból valami kézzelfogható, visszalapoz-
ható, bármikor megnézhető kis kiadványt készíteni, hogy megmarad-
jon a könyvtár történetének részeként. Mert a könyvtár olyan, ami-
lyennek Önök látják: ma, tegnap, a múlt évben, vagy tíz évvel ezelőtt.

Hogy segítsünk az emlékezésben, honlapunkon összeállítást készí-
tünk „Tíz év tíz hónap alatt” címmel és a könyvtárban egy kis kiállí-
tást is rendezünk. Kérjük, tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy részt 
vesznek a múltidézésben!

Mindazok, akik hoznak nekünk egy történetet, születésnapi ajándé-
kot kapnak. Aki a történet mellett arra is szán időt, hogy megírja: mi-
lyennek szeretné látni könyvtárunkat további tíz év múlva, azt külön 
örömmel vesszük, s jutalmazzuk!

A múlt évet tisztelendő,
Beköszönt az új esztendő.
Hozzon sok-sok örömet,
Egy szakajtó egészséget!
Na, meg hozzon jót;
csokoládét, mogyorót…!
Legyen szőlő lágy kenyérrel!
Kakaó meg friss zsömlével!
Túrós csusza, mákos csík,
Kolbász, ami kicsit csíp.
bableves disznó-túróval,
És még krumpli dagadóval;
A rétes ki ne maradjon…!
Hogy a pocak dagadjon!
Cérnametélt húslevesbe…
Rúgja meg a sánta kecske…!
De legyen benn csibeláb is,

Ház asszonya csináld máris!
Hogy ne kopogjon  
a szemünk…
Legyen csend, amikor eszünk!
Ebéd után áldást mondunk…
Előkapjuk finom borunk,
Koccintunk az esztendőre,
Beszélgetünk nyakra-főre…
Előkerül a süti is,
Valódi ez, nem hamis.
Így sütötte édes mamánk,
Drága jó keresztanyánk…
Ha most lenéznek a mennyből,
Csordultig telt szeretetből
Részesülnek mindannyian….
S együtt leszünk egy szebb  
országban!

Itt a farsang, áll a bál 
 Farsang 2013.
A farsang Vízkereszttől január 6. a húsvéti böjtig (hamvazó szerdá-

ig)tart, tulajdonképpen egy nagy télbúcsúztató ünnepségsorozat. 
Csúcspontja az utolsó három nap. Ilyenkor rendezik a karneválokat 
Velencében és Rióban, itthon a mohácsi busójárás a legnagyobb far-
sangzáró esemény. El kell űzni a halált, az ártó erőket, a hideget. Za-
jos mulatságokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akar-
ják gyengíteni a Napot.

A farsang ételei
Megettük a sonkát, a kolbászt, a sok káposztát és a pogácsákat. A 

kocsonya is tipikus téli/farsangi étel pálinkával és borral kísérve ter-
mészetesen. Fogyott a baromfihús és a kelt tészta is. Gyakran készí-
tettek rétest is, ha jól nyúlt, szerencsés év várt a családra. A farsangi 
étkezések alapvető étele a pampuska (fánk). Mágikus erőt tulajdoní-
tottak neki, amelyik házban fánkot sütöttek, annak nem vitte le te-
tejét a vihar. Bács megyében érdekes szokás volt, hogy az első fán-
kot eltették, megszárították és porrá törve a beteg állatoknak adták.

Farsang farka 2013. február 10-11-12.
Farsangvasárnap, Farsanghétfő, Húshagyó Kedd, ezek a napok zár-

ják le a farsangot, és mindegyikhez más-más néphagyomány kötő-
dik, melyek többségének természetesen van gasztronómiai vonatko-
zása is.

Farsangvasárnap 2013. február 10.
További elnevezései például: csonthagyó vasárnap, sonkahagyó 

vasárnap. Piroska vasárnapnak is nevezték egy piroska nevű kalács 
után. Tipikus étel volt a tyúkhúsleves és a töltött káposzta, megje-
lent a cibereleves is, mely már a közelgő böjt előhírnöke. A legények 
ilyenkor kalapjukra tűzték a kiválasztott leány bokrétáját. Rengeteg 
eljegyzést tartottak ezen a napon, és az esküvők is gyakoriak voltak. 

Farsanghétfő, asszonyfarsang 2013. február 11.
Húshagyó hétfőnek, böjtelő hétfőnek is hívják. Az asszonyfarsang 

napja is ez, ilyenkor az asszonyok szórakozhattak a pincékben, mu-
lathattak féri módra, ihattak korlátlanul. Egyes helyeken szokás volt, 
hogy a nők férfiruhába öltöznek, este pedig zenés-táncos maszkabált 
tartottak, szigorúan csak nőknek. Előre elkészített ételeket fogyasz-
tottak: pogácsát, sonkát, fánkot. Farsanghétfő után tilos volt az es-
küvő, tánc és vigadalom, így az asszonyoknak ez az utolsó lehetősé-
gük mulatni. 

Húshagyó Kedd, a farsang utolsó napja 2013. február 12.
Madzaghagyó keddnek is hívják, mert ilyenkor kell elfogyasztani a 

madzagon lógó étkeket, a jó sonkákat, kolbászokat. Ilyenkor temet-
jük a farsangot és égetjük a szalmabábukat vagy koporsókat, hogy 
lezárjuk a farsangot és ezzel a telet.

Konc király és Cibere vajda
Ilyenkor csap össze Konc király és Cibere vajda. A Cibere vajda a 

böjti ételt a ciberét jelképezi, míg Konc király a farsangi időszakban 
sokat fogyasztott húsos, zsíros ételeket. Az összecsapás Vízkeresztkor 
és Húshagyó Kedden történt, előbbin Konc, utóbbin Cibere győzel-
mével végződött.

Hamvazó Szerda, kezdődik a nagyböjt 2013. február 13.
Névváltozatai: szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda, ez a 

nagyböjt kezdete. Ilyenkor hamut hintettek a hívők fejére és hom-
lokára, hiszen „porból vagy porból leszel, a porba visszatérsz”. A mise 
után a pap szentelt barka hamujával rajzol keresztet a hívők homlo-
kára. A néphit szerint, aki hamvazkodik, azt elkerüli a fejfájás. Tipikus 
étel a krumplileves bodaggal, mely egy lepényféle, cigánykenyérnek 
is hívják.

Torkos Csütörtök, avagy zabáló csütörtök 2013. február 14.
Tobzódó csütörtöknek is nevezik. A negyven napos böjtöt már a 

második napon felfüggesztették erre a napra, hogy megehessék a 
farsangról megmaradt ételeket, fánkokat. Húsvétig a kiadós étke-
zések tiltólistán voltak, tehát ez volt az utolsó lehetőség a torkosko-
dásra. Egy mondás is járta: „Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel 
megmaraggyon”. (forrás:www.mindmegette.hu)

Az elmaradt világvége Anyanyelvünkről

A könyvtár története és az emlékek 
- avagy emlékekből álló történelem

Az új esztendő

Szeretettel Varga Laci bácsitól
2013 új esztendő hajnalán

Karácsony a Városház téren

Steinbach József püspök úr mondott ünnepi beszédet

Városi karácsony 2012.
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Örömmel jelentjük – bár valószínűleg kedves olvasóinknak e 
nélkül is feltűnt -, hogy a korábban már többször meghirdetettel 
együtt, a  legutóbbi - 2012. 12. 21-re  bejelentett -  világvége is el-
maradt. 

Az akkor még csak rettegett esemény előtt már minden, és 
mindennek az ellenkezője is elhangzott a csillagászok szájából, 
de még a NASA is állásfoglalt az ügyben.  Szegény majáknak va-
lószínűleg fogalmuk sem volt róla, hogy micsoda hisztériát vált 
majd ki körülbelül 1200 év múlva, hogy az általuk nagyjából Kr. 
u. 800-ban készített naptár vezetését ilyen slendrián módon fél-
behagyták. 

Michigan állam egy megyéjében például 33 általános iskolában 
előre hozták a téli szünet kezdetét, hivatalos indoklás szerint is a 
jóslattal indokolva döntésüket.

Magyarországon néhányan lemondták fodrászuknál  aznapi 
időpontjukat.  Egy élelmes 42 fős család a rekord mennyiségű,  
illegálisan begyűjtött  színesfém mennyiséget azzal magyarázta a 
rendőrségnek, hogy űrhajót akartak építeni, és azzal a Marsra me-
nekülni a megadott dátum előtt.

Más országokban  tömeges felvásárlásba kezdtek az emberek, 
ami elég nehezen érthető, mert minek kell a világvégén tele spájz 
és hűtőszekrény?

Az optimisták viszont a számmisztikába kapaszkodtak, hiszen 
ebben a dátumban sok az egyes, ami az új kezdet, a tiszta lap és az 
új nekifutás szimbóluma. A kettes számok pedig a harmóniát és az 
egyensúlyra törekvést jelentik, ráadásul a két szám kiegészíti egy-
mást, és ez szintén jó hír!

Ha pedig minden agyament óvintézkedés ellenére  ilyen jól meg-
úsztuk a világvégét, higgyünk inkább ebben az utóbbi megközelí-
tésben, és  kezdjük  az új évet azzal a meggyőződéssel, hogy tény-
leg tiszta lapot, új lehetőségeket, békét és harmóniát hoz nekünk a 
2013-as esztendő! 

Kívánjuk mindenkinek, hogy így legyen!
Almádiért Közalapítvány

Januári zenebona –
ide menjek, vagy amoda?
Ének szóljon, dob peregjen;
lehetőleg mindez ingyen!
Fogalmazzunk szebben! 
  
A fogalmazásokban gyakori hiba a fölösleges szó, szóismétlés, a 

kötőszók (kötőszavak) helytelen használata, de még a magyar és az 
idegen szavak nem pontos ismerete is. 

Ma erre hívja fel a figyelmet Láng Miklós.
Tanulmányaik során mintegy 179 német rákos nőt ismertek 

meg. Ha tudjuk, hogy a megvizsgáltak száma 179, akkor nincs he-
lye a mintegy határozószónak.

Az természetesen azonban még nem jelenti a folyamat végét. Mind-
nyájan érezzük, hogy a mondat sántít, mert az azonban kötőszó nincs 
a helyén..Az azonban és a de kötőszó a mondat elején egyenértékű: de 
ez nem jelenti… – vagy: azonban ez nem jelenti…. Vigyázzunk, ha az 
azonban nem a mondat elején van. A Nyelvművelő Kéziszótár szerint, 
ha a szembenállás forog fenn, nem állhat elöl az azonban: ”mindenki 
elégedettnek látszott, azonban nekem komoly kifogásaim voltak”. He-
lyesen: nekem azonban…, mert szembe vagyok állítva a többiekkel.

Találtam néhány olyan szöveget is, amelyben valamilyen szó, fo-
galom a fogalmazó ismereteinek hiányosságára utal: Egy idegbeteg 
asszony agyonverte a lányát, akit a mentők kórházba szállítottak. Az 
eset szomorú, még akkor is, ha nem agyonverésről, hanem „csak” el-
verésről, megverésről van szó. Akit agyonvertek, az meghalt.

Utcai padon ülök a barátommal. Elmegy mellettünk egy jelleg-
zetes öltözékű ember. Barátom megjegyzi: nem szeretem a csuhé-
sokat. Felvilágosítom, hogy a csuhé az a kukoricacső héja; aki el-
ment, az csuhát viselt, vagyis a szerzetesi öltözetet.

Egy újságcikkben azt olvasom, hogy A Házban túl sok a képvise-
lő. Nálunk nagyobb országokban aránylag sokkal kevesebb a par-
lamenterek száma.” A Magyar értelmező kéziszótár ezt írja: „Par-
lamenter: Tárgyalás végett az ellenséghez fehér zászlóval küldött, 
fegyvert nem viselő katonai személy.” Micsoda különbség!

A megbeszélésen részt vettek a Varsói szerződés néhai tagjai. A 
szerződés egykori tagjai jó egészségben vannak, nem haltak meg, 
nem szűntek meg létezni, mint azt a néhai szó jelenti.

A pap lakását kirabolták, de magának az egyházfinak nem esett 
bántódása. A fogalmazó nem tudta, hogy az egyházfi a lelkész se-
gítője. Például ő harangoz, tartja rendben a templomot.

Nagy lábravaló vásár! Minden cipő 20 %-os engedménnyel! Az 
a bökkenő, hogy lábravalónak csak tréfásan lehet nevezni a cipőt. 
A régebbi magyar nyelvben, a hagyományos nyelvhasználatban a 
lábravaló egyébként az alsónadrág, a gatya megnevezése.

Gondatlan fogalmazásra vallanak a fölösleges szóismétlések: 
Különösen megkapó látvány a kristálytiszta víztükörben vissza-
tükröződő csúcsok látványa. Ebben a mondatban kétszer szerepel 
a látvány- és a tükörszó; hagyjuk ki ezeket: Különösen megkapó a 
vízben visszatükröződő csúcsok látványa. 

Három a kislány! Kislányom későn érkezett haza, mert a kislányom 
bulizott, pedig ez nem kislánynak való! Küldjünk el két kislányt eb-
ből a mondatból, és még hiányozni sem fognak: Későn érkezett haza a 
kislányom; azt mondta, hogy bulizott, ami pedig még nem neki való.

Ha ennyi és ennyiféle hibát talál a médiában egy botcsinálta 
nyelvész, mennyit találhatnak a szakemberek?   

Elhangzott a Kossuth rádió Tetten ért szavak c. műsorában,  
2012. 03. 22-én. lang.miklos@chello.hu

A Pannónia tíz éves születésnapját ünnepli januárban, a Magyar Kul-
túra Napján. Ennek alkalmából a könyvtár játékra invitálja Önöket.

„Az élet nem az, amit az ember átélt, hanem az, amire visszaemlék-
szik, és ahogy visszaemlékszik rá, amikor el akarja mesélni” Gabriel 
García Márquez szavait mélyen igaznak tartom.

A könyvtár tíz évének története benne van a dokumentumokban: 
statisztikák, munkatervek, beszámolók, cikkek, rádió és televízió felvé-
telek őrzik. Legalább ilyen fontos azonban az, hogy megtudjuk, Önök-
nek, a könyvtár használóinak, olvasóinak melyek a legkedvesebb pil-
lanatai ebből a tíz évből. Mi az, ami elsőre eszükbe jut, ha azt mond-
juk: almádi könyvtár? Lehet ez egy jóízű beszélgetés, egy író-olvasó ta-
lálkozó, a Nagy Könyv, a Cimbora, egy különösen kedves olvasmány, 
amelyet megtaláltak polcainkon, egy kellemes délután, amikor folyó-
iratot olvasgattak nálunk, egy kirándulás, nyári tábor, gyerekfoglalko-
zás, egy kiállítás, vagy épp a költözés, a megnyitó ünnepség - tíz évvel 
ezelőtt… Az emlékidézésnek semmilyen formai és mennyiségi korlátja 
nincs – határidő azonban van: az őszi könyvtári hét első napja. Szeret-
nénk ezekből az emlékdarabokból valami kézzelfogható, visszalapoz-
ható, bármikor megnézhető kis kiadványt készíteni, hogy megmarad-
jon a könyvtár történetének részeként. Mert a könyvtár olyan, ami-
lyennek Önök látják: ma, tegnap, a múlt évben, vagy tíz évvel ezelőtt.

Hogy segítsünk az emlékezésben, honlapunkon összeállítást készí-
tünk „Tíz év tíz hónap alatt” címmel és a könyvtárban egy kis kiállí-
tást is rendezünk. Kérjük, tiszteljenek meg bennünket azzal, hogy részt 
vesznek a múltidézésben!

Mindazok, akik hoznak nekünk egy történetet, születésnapi ajándé-
kot kapnak. Aki a történet mellett arra is szán időt, hogy megírja: mi-
lyennek szeretné látni könyvtárunkat további tíz év múlva, azt külön 
örömmel vesszük, s jutalmazzuk!

A múlt évet tisztelendő,
Beköszönt az új esztendő.
Hozzon sok-sok örömet,
Egy szakajtó egészséget!
Na, meg hozzon jót;
csokoládét, mogyorót…!
Legyen szőlő lágy kenyérrel!
Kakaó meg friss zsömlével!
Túrós csusza, mákos csík,
Kolbász, ami kicsit csíp.
bableves disznó-túróval,
És még krumpli dagadóval;
A rétes ki ne maradjon…!
Hogy a pocak dagadjon!
Cérnametélt húslevesbe…
Rúgja meg a sánta kecske…!
De legyen benn csibeláb is,

Ház asszonya csináld máris!
Hogy ne kopogjon  
a szemünk…
Legyen csend, amikor eszünk!
Ebéd után áldást mondunk…
Előkapjuk finom borunk,
Koccintunk az esztendőre,
Beszélgetünk nyakra-főre…
Előkerül a süti is,
Valódi ez, nem hamis.
Így sütötte édes mamánk,
Drága jó keresztanyánk…
Ha most lenéznek a mennyből,
Csordultig telt szeretetből
Részesülnek mindannyian….
S együtt leszünk egy szebb  
országban!

Itt a farsang, áll a bál 
 Farsang 2013.
A farsang Vízkereszttől január 6. a húsvéti böjtig (hamvazó szerdá-

ig)tart, tulajdonképpen egy nagy télbúcsúztató ünnepségsorozat. 
Csúcspontja az utolsó három nap. Ilyenkor rendezik a karneválokat 
Velencében és Rióban, itthon a mohácsi busójárás a legnagyobb far-
sangzáró esemény. El kell űzni a halált, az ártó erőket, a hideget. Za-
jos mulatságokkal kell elkergetni a gonosz szellemeket, akik el akar-
ják gyengíteni a Napot.

A farsang ételei
Megettük a sonkát, a kolbászt, a sok káposztát és a pogácsákat. A 

kocsonya is tipikus téli/farsangi étel pálinkával és borral kísérve ter-
mészetesen. Fogyott a baromfihús és a kelt tészta is. Gyakran készí-
tettek rétest is, ha jól nyúlt, szerencsés év várt a családra. A farsangi 
étkezések alapvető étele a pampuska (fánk). Mágikus erőt tulajdoní-
tottak neki, amelyik házban fánkot sütöttek, annak nem vitte le te-
tejét a vihar. Bács megyében érdekes szokás volt, hogy az első fán-
kot eltették, megszárították és porrá törve a beteg állatoknak adták.

Farsang farka 2013. február 10-11-12.
Farsangvasárnap, Farsanghétfő, Húshagyó Kedd, ezek a napok zár-

ják le a farsangot, és mindegyikhez más-más néphagyomány kötő-
dik, melyek többségének természetesen van gasztronómiai vonatko-
zása is.

Farsangvasárnap 2013. február 10.
További elnevezései például: csonthagyó vasárnap, sonkahagyó 

vasárnap. Piroska vasárnapnak is nevezték egy piroska nevű kalács 
után. Tipikus étel volt a tyúkhúsleves és a töltött káposzta, megje-
lent a cibereleves is, mely már a közelgő böjt előhírnöke. A legények 
ilyenkor kalapjukra tűzték a kiválasztott leány bokrétáját. Rengeteg 
eljegyzést tartottak ezen a napon, és az esküvők is gyakoriak voltak. 

Farsanghétfő, asszonyfarsang 2013. február 11.
Húshagyó hétfőnek, böjtelő hétfőnek is hívják. Az asszonyfarsang 

napja is ez, ilyenkor az asszonyok szórakozhattak a pincékben, mu-
lathattak féri módra, ihattak korlátlanul. Egyes helyeken szokás volt, 
hogy a nők férfiruhába öltöznek, este pedig zenés-táncos maszkabált 
tartottak, szigorúan csak nőknek. Előre elkészített ételeket fogyasz-
tottak: pogácsát, sonkát, fánkot. Farsanghétfő után tilos volt az es-
küvő, tánc és vigadalom, így az asszonyoknak ez az utolsó lehetősé-
gük mulatni. 

Húshagyó Kedd, a farsang utolsó napja 2013. február 12.
Madzaghagyó keddnek is hívják, mert ilyenkor kell elfogyasztani a 

madzagon lógó étkeket, a jó sonkákat, kolbászokat. Ilyenkor temet-
jük a farsangot és égetjük a szalmabábukat vagy koporsókat, hogy 
lezárjuk a farsangot és ezzel a telet.

Konc király és Cibere vajda
Ilyenkor csap össze Konc király és Cibere vajda. A Cibere vajda a 

böjti ételt a ciberét jelképezi, míg Konc király a farsangi időszakban 
sokat fogyasztott húsos, zsíros ételeket. Az összecsapás Vízkeresztkor 
és Húshagyó Kedden történt, előbbin Konc, utóbbin Cibere győzel-
mével végződött.

Hamvazó Szerda, kezdődik a nagyböjt 2013. február 13.
Névváltozatai: szárazszerda, böjtfogószerda, böjtfőszerda, ez a 

nagyböjt kezdete. Ilyenkor hamut hintettek a hívők fejére és hom-
lokára, hiszen „porból vagy porból leszel, a porba visszatérsz”. A mise 
után a pap szentelt barka hamujával rajzol keresztet a hívők homlo-
kára. A néphit szerint, aki hamvazkodik, azt elkerüli a fejfájás. Tipikus 
étel a krumplileves bodaggal, mely egy lepényféle, cigánykenyérnek 
is hívják.

Torkos Csütörtök, avagy zabáló csütörtök 2013. február 14.
Tobzódó csütörtöknek is nevezik. A negyven napos böjtöt már a 

második napon felfüggesztették erre a napra, hogy megehessék a 
farsangról megmaradt ételeket, fánkokat. Húsvétig a kiadós étke-
zések tiltólistán voltak, tehát ez volt az utolsó lehetőség a torkosko-
dásra. Egy mondás is járta: „Inkább a has fakaggyon, mintsem az étel 
megmaraggyon”. (forrás:www.mindmegette.hu)

Az elmaradt világvége Anyanyelvünkről

A könyvtár története és az emlékek 
- avagy emlékekből álló történelem

Az új esztendő

Szeretettel Varga Laci bácsitól
2013 új esztendő hajnalán

Karácsony a Városház téren

Steinbach József püspök úr mondott ünnepi beszédet

Városi karácsony 2012.
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Ha kedves Olvasóim Kápta-
lantól Alsóörsig sétálnak a bicik-
liúton, kis figyelemmel megszá-
molhatnak kb. tíz db, nagyjából 
literes térfogatú, a fűzfákon lógó 
gömbös készítményt! A jelenség 
több éve tapasztalható, sőt foko-
zódik, mert a civilizációs ártalmat 
képviselő vonalas létesítmény, a 
szennyvíz övcsatorna nyomvona-
lán, a bolygatott nádasban felnö-
vő erdősávban, egyre több fészke-
lő helyet talál a függőcinke. En-
nek elhagyott, egyszezonos hasz-
nálatú fészkeit lóbálja a szél, arra 
alkalmas elágazású fűzfélék ágain. Az elágazás milyensége nagyon 
fontos, az építmény nem csúszat le az ágról! Ezért nem lakja mada-
runk azt a gyengén elágazó, néhány lógó ágú nyírfát! Elsősorban 
fűzfán, nyárfán építkezik, famentes nádasban esetenként a nádra 
szövi fészkét.

A függőcinege (Remiz pendulinus), melyet hol önálló családba, 
hol a cinegefélékhez sorolnak, Európa építőművésze. Fészkét má-
jusban, a nyárfélék termésérésekor, a „pihézéskor” tudja építeni, de a 
gyékény pihéjét is felhasználja.  Fűszálakból font tetőrész közé szö-
vi be a pihéket a hím. Közben folyton énekel. Az arrafelé szemlélő-
dő tojó is besegít, ha tetszik neki az addigi szerkezet, és megépíti a 
fészek bejárati folyosóját! Ezután következik a lakórész megépítése, 
ahol hibázni nem lehet, mert az a szaporulat életébe kerül. A mun-
kálatokat célszerszám segíti, az állkapcsi csontnyúlvány! 

És hogyan kerül a kapca az asztalra? A fészek anyaga puha, meleg 
gyerekcsizmák bélelésére kiváló volt régen. Jó hőszigetelése miatt, 
köszvényre is ajánlották.  A költés után leszedett fészek megismerte-
tése az érdeklődőknek jó élményt nyújt. Ezzel azonban vigyázzunk, 
mert néha előfordul második fészekalj nevelése is!

A függőcinege Japántól Nyugat-Európáig fészkel, politipikus faj, 
Európában három alfaja, nálunk a törzsfaj él. A Remiz p. caspius a 
Kaszpi-tenger és környékén, a R. p. coronatus alfaj az Uráltól délre 
honos. Közép-Eu.-ban két hullámban, nyár végén, és szept.-okt. hó-
napban vonulnak. Ez nálunk is hasonló. Tavasszal márciusban-ápri-
lisban érkeznek hozzánk. Hat-nyolc tojást költenek, rovarokat, nád-
magot esznek, az északiak délre húzódnak, így telelnek például csa-
patai a Kis-Balaton nádasaiban. Területéhez ragaszkodó faj.

A legöregebb madár 6,5 éves.  Testhossza 11 cm, tolla nem annyi-
ra selymes, mint a cinkéké.  A magyar állományt 4500-13000 párra 
becsülik, helyzete sérülékeny .

Szép - szép ez a szél-lóbálta, művészi építmény, de nem szívesen 
tölteném benne a három hét nevelési időszakot!

Írta: tszabango@gmail.com tszab

Izsó Ferenc a Vörösberényi Általános Iskola 7. o. tanulója:
Jelölését kitűnő és jeles rendű tanulmányi eredménye és kiváló sport-

teljesítményei indokolják.
A Vörösberényi Általános Iskola sokéves tradíciója szerint a 2011/2012. 

tanév végén, az elmúlt hat évben nyújtott kitűnő és példamutató tanulmá-
nyi munkája alapján, Ezüst Oklevél díjazásban részesült. Kitartó, fegyelme-
zett és folyamatosan élenjáró munkájára az egész tanév során mindig számít-
hatunk. Szaktárgyi tudását matematika és történelem tantárgyakból megyei 
és országos verseny eredményei is igazolják (2.,4.,7.,, ill. 10. helyezés). Példa-
mutató szorgalma a sport területén szép sikerekhez segítette. Labdakezelési 
ügyességét, valamint más fizikai képességét a Diákolimpiai versenyek több 
sportágában is megmutatta. Atlétika csapatunk állandó meghatározó tagja. 

Személyiségét az erőt próbáló helyzetekben is a sportszerű küzdelem és 
együttműködés jellemzi. Választott sportága a labdarúgás, melyet több éve 
a Balatonalmádi Sport Egyesület tagjaként űz. Feri alsó tagozatos kora óta 
focizik. Az Almádi Focisuli csapatában kezdett el ismerkedni a sportág 
alapjaival. Kivételes labdaérzékére, ügyességére a szakemberek hamar fel-
figyeltek. 11 éves kora óta igazolt játékosa a Balatonalmádi Sport Egyesü-
letnek. A 2010-11. bajnoki évben vezéralakja volt a megyei bajnokságban 2. 
helyezést elért csapatnak. Jelenleg is aktív, meghatározó és megbízható tag-
ja a megyei bajnokságban szereplő Balatonalmádi Sport Egyesület Serdülő 
U16-os labdarúgó csapatának. Szorgalmas, szerény, tisztelettudó és vidám 
jelleme miatt a csapat, a közösség elismert tagja, központi személyisége. 

Közösségi munkája példaértékű. A felkért feladatokat tehetsége legja-
vával látja el. Sok dicséretes tulajdonsága mellett kiemeljük a felnőttekkel 
szemben tanúsított tisztelettudó magatartását is.

„A sport nemcsak a testnevelés, hanem a léleknek is egyik legerőtelje-
sebb nevelő eszköze.” (Szentgyörgyi Albert) 

„A táltos lovak bennünk laknak….” (Sütő András)

Simon Mátyás, a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai 
Intézet tanulója:

Matyi a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet 6. osz-
tályos tanulója. Kiemelkedő tanulmányi munkával kitűnő és jeles ered-
ményt ért el az előző években. 

Példás kitartással, szorgalommal végzi iskolai feladatait. Tanulmányi 
versenyeken is képviseli az iskolát, tavaly a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján a díjazottak között szerepelt. Kedves, tisztelettudó, tár-
sai körében kedvelt diák. Az osztályközösség életében kezdeményező, aktív 
szerepet tölt be. A közös tevékenységek során együttműködő, kreatív, lelkes 
tagja csapatának. Kisgyermek kora óta rendszeresen sportol. Átlagon felü-
li sportbéli adottságainak köszönhetően több sportágban is sikeres, figye-
lemreméltó eredményeket ért el. Kivételes gyorsasága, ruganyossága jó lab-
daérzékkel és ügyességgel párosul. A kiemelkedő adottságok és képességek 
Matyi szorgalmának is köszönhetően négy sportágban: atlétikában, úszás-
ban, labdarúgásban és teniszben érvényesültek, itt ért el az elmúlt években 
megyei és országos versenyeken nagyszerű eredményeket. Jelenleg is min-
dennapi tevékenységei között szerepel a mozgás, az edzések látogatása. Fő 
sportágának a teniszt tekinti. Szerteágazó sporttevékenységet folytat az is-
kolában is. Részt vesz atlétikában, mezei futásban, úszásban, kézilabdában 
és labdarúgásban a diákolimpia körzeti, megyei, országos versenyeken, ahol 
figyelemreméltó eredményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet. 

Matyi legjelentősebb sporteredményei: Labdarúgás: 2012. Tagja a Balaton-
almádi SE U13-as serdülő csapatának, amely a megyei bajnokságban a 2. he-
lyezést érte el. Úszás: 2012. Diákolimpia megyei döntő: 100 m gyorsúszás 1. 
hely, 100 m hátúszás 1. hely, 4x50 m váltó tagjaként 1. hely. Tenisz: 2010 F10 
korosztály megyebajnok, 2011 F12 korosztály régiós bajnok ( Közép-Dunántú-
li Régió), 2012 F14 korosztály régiós bajnok ( Közép-Dunántúli Régió), 2011 
május Tenisz Diákolimpia országos döntő - 3. helyezés, 2012 június F12 Ma-
gyar Vidékbajnokság - Páros verseny 3. helyezés, 2012. aug. 31–szept. 2 Kecs-

Drága Karmen néni
(özv. Ürményi Istvánné)
A Mindenható Szentlélek legyen Veled 2013 minden napján, hogy béké-

vel, egészséggel, szeretetben várhasd az új esztendő azon napját, amikor is a 99. 
évedbe lépsz. Tiszta szívünkből kívánjuk, hogy az előtted megnyíló életutad, 
még ha nehezen is járható, Te úgy léphess rá, hogy tudd, almádiak szeretetével 
van kikövezve. A Krisztusi szeretet óvó pajzsa vegyen körül és védjen minden 
betegséggel szemben, hogy szeretteid és barátaid körében még sokáig élj, szel-
lemi frissességed teljében, a számodra „kiszabott idő” végezetéig…

Isten áldását kéri Rád és Győző fiadra, aki hű támaszod..
Varga Laci bácsi és családja

U. i.: Drága Karmen! Arról már tudsz, hogy 15 évesen halálosan szerel-
mes voltam Beléd. (Amikor meglátogattunk, szóltam erről). Most még azt is 
elárulom Neked, hogy szerenádot is adtam. Akkor még a Győri bánya mel-
letti szép tornácos otthonotokban éltetek, és én egy májusi esten a kilátó fe-
lől közelítettem meg a házatokat. Éppen vendégsereg volt Nálatok. A „szaka-
dék” szélén állva énekeltem torkom szakadtából, hogy: „Tündér kiránynőm, 
légy a párom / Szállj le, szállj le pilleszárnyon / Hajadból összeszőtt arany su-
gáron...” (Lehet, hogy a szöveg nem pontos, mert ezeket a dalokat inas ko-
romban a szomszédban lévő Majbó Kertmozi vetítés előtti zeneszámaiból ta-
nultam.) Nem tudom, hallottad-e? De egyszer elcsendesedtetek, és elhang-
zott az utolsó dallam: „Szállj le a szívemre, álmaim szerelme, ó szállj, szállj, 
szállj’…” Mintha tapsot is hallottam volna… Bódultan mentem haza, és so-
káig hánykolódtam a padláson lévő szalmazsákos ágyamban… (Tavasztól 
őszig ott aludtam.) Drága Kármen, Te akkor 25-26 éves lehettél!

„Szeretetben élni”
A Karácsonyi Ünnepekkel együtt, egy nagyon szép, és felemelő ünnepet 

is sikerült tartani, közös összefogással az - Együtt – Egymásért alapítvány, a 
Közbiztonsági alapítvány elnökei,  a Polgármester Úr megbízottja, a polgár-
őrség, a Balatonalmádi Rendőrkapitánysága - révén, köszönthettük  Balaton-
almádi egyik legidősebb lakóját,a 98 éves  Kalocsa Józsefnét, Mária nénit aki 
1914. 11. 23-án Vörösberényben 3. leánygyermekként született. Férje kőmű-
ves volt, öt gyermekük született. Sok tragédiát élt át. Sorban vesztette el sze-
retteit, a legelső kislánya 5 hónapos korában meghalt fertőző betegségben, 
negyedikként született 26 éves fiúgyermekét, 1969-ben tragikus vonatbaleset 
következtében elvesztette. Férje megvakult, majd 1961-ben életét vesztette. 
Három élő gyermeke lévén, szép nagycsaládot tudhat magáénak 12 unokát, 
21 dédunokát és 2 ükunokát. Ennyi tragédia ellenére, nagyon jó szellemi és 
egészségi állapotnak örvend 98. életévét betöltve, szeretetben él unokájával. 
A  születésnapi torta és a virág mellett elbeszélgettünk, és természetesen az az 
elcsépelt kérdés is elhangzott, hogy mi a hosszú élet titka. Rövid, igen meg-
ható, és követendő választ kaptam: 

Szeretetben élni, és békében lenni másokkal.
Kedves Mária néni, még egyszer kívánok boldog születésnapot, jó 

egészséget és még sok örömöt az életben.  Balogh Csaba

Az adventi tárlaton

Kapcarongy a fűzfán!

Fotó: novaklaszlo.hu

Fotó: tszab

kemét F12 korosztály I. kategóriás, országos kiemelt verseny - 3. helyezés, 2012. 
nov 2-4. Budapest F12 korosztály I. kategóriás, országos kiemelt verseny - 3. 

helyezés
A Humán Bizottság a „Balatonalmádi város sportjáért” díjat 

2012-ben posztumusz Knauerné Gellai Máriának, a Bauxitkutató 
Természetjáró Sport Egyesület volt elnökének adományozta

Knauerné Gellai Mária, a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület el-
nöke volt, aki, már az 1970-es évek elejétől a balatonalmádi székhelyű Ba-
uxitkutató Vállalat dolgozóiból természetjáró csoportot szervezett, amely-
ből 1986-ban hozta létre a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesületet. A 
kirándulások során gondoskodott arról, hogy – főleg a gyerekek – új isme-
retekkel gazdagodjanak, megértsék a természetvédelem fontosságát, kiala-
kuljon bennük a környezettudatos szemlélet, magatartás. Ezt a tevékeny-
ségét elősegítette humánökológusi, majd nevelőtanári diplomája valamint 
földtani és környezetpedagógiai szakértői oklevele is. Az oktatásnak és is-
meretterjesztésnek jó lehetőséget adtak az általa – mint ezüstjelvényes tú-
ravezető által – első sorban a balatonalmádi iskolások számára szervezett 
és vezetett gyalogos és vízi vándortáborok. A földtani természetvédelem-
ről egyetemen is tartott előadásokat. Az ismeretterjesztésben kiemelkedő 
szerepet tulajdonított a természetben kialakított tanösvényeknek, ezért ő 
maga is tervezett ilyent, vagy közreműködött tanösvények, geológiai bemu-
tatóhelyek tervezésében, így például Balatonalmádiban a Vörös homokkő 
tanösvény, Köcsi-tó tanséta. Az egészséges életmódhoz tartozik az intenzív 
mozgás a természetben, ezért megszervezte a teljesítménytúrákon és túra-
versenyeken való részvételt. Ez utóbbiban 2002 és 2003-ban országos baj-
nok volt! Lehetőséget adott másoknak is a mozgásra: 1985 óta teljesítmény-
túrákat és éjszakai túraversenyeket rendezett Balatonalmádiban is, sőt 
többnapos országos gyalogtúrázó találkozót is szervezett Káptalanfüreden, 
ahol több mint ezer természetjáróval ismertette meg Balatonalmádit és kör-
nyékét – természetesen egyesületünk tagjainak részvételével. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatától 2001-ben megkapta a Bala-
tonalmádi Város Sportjáért Kupát, valamint 2002-ben a város természe-
ti értékeinek feltárásáért, megőrzéséért és bemutatásáért a Balatonalmádi 
Városért Érdemérmet. Kiemelkedő tevékenysége és elért eredményei elis-
meréseképpen, 2009-ben a Magyar Természetbarát Szövetség a „Termé-
szetjárás fejlesztéséért” kitüntetés ezüst fokozatát adományozta részére.

A fenti laudáció jól tükrözi Mária emberi hitvallását Madách Imre sza-

A Balatonalmádi Vidra Szabadidő és Sportegyesület 2007 januárjában 
alakult , azóta foglalkozik gyerekek úszásoktatásával versenyeztetésével. 
Célja volt  egy közösség kialakítása ahol sokat tanulnak a gyerekek barát-
ságról, küzdeni akarásról, a sikerek és a kudarcok megéléséről. egyesüle-
tünk jelen pillanatban 80 tagot számlál melynek kétharmada Balatonal-
mádi lakosú.  Öt év alatt felnőtt egy generáció , mely az országban sok-
fele vitte jó hírét városunknak, és ért el szebbnél szebb sikereket. Ennek 
a folyamatnak az idei utolsó állomása   2012. 12. 8-9-én   Szombathe-
lyen a Nemzetközi Claudius Kupán volt , ahol 20 csapat 300 versenyzője 
küzdött egymással. Eredményeink:   Bérces Bíbor:  200 mell I. helyezés
Bognár Balázs: 200 gyors I. helyezés, 200 vegyes III. helyezés, 200 hát II. 
helyezés,  400 vegyes I. hely. Csíki Lilian: 200 gyors II. helyezés, 100 pil-
langó III. helyezés, 100 hát III. helyezés, 100 pillangó II. hely. Horváth 
Dorottya: 200 mell II. helyezés. Matyikó Marcell: 200 hát II. helyezés, 
400 vegyes II. helyezés. A jövő évi terveink között szerepel, hogy az Úszás 
Világnapján 2013 június 22.-én a Balatonfüred-Tihany közötti 2,5 km-es 
távot az egyesület gyerekei szüleikkel együtt tegyék meg.

Kenyeres Tibor Vidra S. E.

Vidrák

Jó tanuló, jó sportoló

Almádi sportjáért
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SportKincseink

Ha kedves Olvasóim Kápta-
lantól Alsóörsig sétálnak a bicik-
liúton, kis figyelemmel megszá-
molhatnak kb. tíz db, nagyjából 
literes térfogatú, a fűzfákon lógó 
gömbös készítményt! A jelenség 
több éve tapasztalható, sőt foko-
zódik, mert a civilizációs ártalmat 
képviselő vonalas létesítmény, a 
szennyvíz övcsatorna nyomvona-
lán, a bolygatott nádasban felnö-
vő erdősávban, egyre több fészke-
lő helyet talál a függőcinke. En-
nek elhagyott, egyszezonos hasz-
nálatú fészkeit lóbálja a szél, arra 
alkalmas elágazású fűzfélék ágain. Az elágazás milyensége nagyon 
fontos, az építmény nem csúszat le az ágról! Ezért nem lakja mada-
runk azt a gyengén elágazó, néhány lógó ágú nyírfát! Elsősorban 
fűzfán, nyárfán építkezik, famentes nádasban esetenként a nádra 
szövi fészkét.

A függőcinege (Remiz pendulinus), melyet hol önálló családba, 
hol a cinegefélékhez sorolnak, Európa építőművésze. Fészkét má-
jusban, a nyárfélék termésérésekor, a „pihézéskor” tudja építeni, de a 
gyékény pihéjét is felhasználja.  Fűszálakból font tetőrész közé szö-
vi be a pihéket a hím. Közben folyton énekel. Az arrafelé szemlélő-
dő tojó is besegít, ha tetszik neki az addigi szerkezet, és megépíti a 
fészek bejárati folyosóját! Ezután következik a lakórész megépítése, 
ahol hibázni nem lehet, mert az a szaporulat életébe kerül. A mun-
kálatokat célszerszám segíti, az állkapcsi csontnyúlvány! 

És hogyan kerül a kapca az asztalra? A fészek anyaga puha, meleg 
gyerekcsizmák bélelésére kiváló volt régen. Jó hőszigetelése miatt, 
köszvényre is ajánlották.  A költés után leszedett fészek megismerte-
tése az érdeklődőknek jó élményt nyújt. Ezzel azonban vigyázzunk, 
mert néha előfordul második fészekalj nevelése is!

A függőcinege Japántól Nyugat-Európáig fészkel, politipikus faj, 
Európában három alfaja, nálunk a törzsfaj él. A Remiz p. caspius a 
Kaszpi-tenger és környékén, a R. p. coronatus alfaj az Uráltól délre 
honos. Közép-Eu.-ban két hullámban, nyár végén, és szept.-okt. hó-
napban vonulnak. Ez nálunk is hasonló. Tavasszal márciusban-ápri-
lisban érkeznek hozzánk. Hat-nyolc tojást költenek, rovarokat, nád-
magot esznek, az északiak délre húzódnak, így telelnek például csa-
patai a Kis-Balaton nádasaiban. Területéhez ragaszkodó faj.

A legöregebb madár 6,5 éves.  Testhossza 11 cm, tolla nem annyi-
ra selymes, mint a cinkéké.  A magyar állományt 4500-13000 párra 
becsülik, helyzete sérülékeny .

Szép - szép ez a szél-lóbálta, művészi építmény, de nem szívesen 
tölteném benne a három hét nevelési időszakot!

Írta: tszabango@gmail.com tszab

Izsó Ferenc a Vörösberényi Általános Iskola 7. o. tanulója:
Jelölését kitűnő és jeles rendű tanulmányi eredménye és kiváló sport-

teljesítményei indokolják.
A Vörösberényi Általános Iskola sokéves tradíciója szerint a 2011/2012. 

tanév végén, az elmúlt hat évben nyújtott kitűnő és példamutató tanulmá-
nyi munkája alapján, Ezüst Oklevél díjazásban részesült. Kitartó, fegyelme-
zett és folyamatosan élenjáró munkájára az egész tanév során mindig számít-
hatunk. Szaktárgyi tudását matematika és történelem tantárgyakból megyei 
és országos verseny eredményei is igazolják (2.,4.,7.,, ill. 10. helyezés). Példa-
mutató szorgalma a sport területén szép sikerekhez segítette. Labdakezelési 
ügyességét, valamint más fizikai képességét a Diákolimpiai versenyek több 
sportágában is megmutatta. Atlétika csapatunk állandó meghatározó tagja. 

Személyiségét az erőt próbáló helyzetekben is a sportszerű küzdelem és 
együttműködés jellemzi. Választott sportága a labdarúgás, melyet több éve 
a Balatonalmádi Sport Egyesület tagjaként űz. Feri alsó tagozatos kora óta 
focizik. Az Almádi Focisuli csapatában kezdett el ismerkedni a sportág 
alapjaival. Kivételes labdaérzékére, ügyességére a szakemberek hamar fel-
figyeltek. 11 éves kora óta igazolt játékosa a Balatonalmádi Sport Egyesü-
letnek. A 2010-11. bajnoki évben vezéralakja volt a megyei bajnokságban 2. 
helyezést elért csapatnak. Jelenleg is aktív, meghatározó és megbízható tag-
ja a megyei bajnokságban szereplő Balatonalmádi Sport Egyesület Serdülő 
U16-os labdarúgó csapatának. Szorgalmas, szerény, tisztelettudó és vidám 
jelleme miatt a csapat, a közösség elismert tagja, központi személyisége. 

Közösségi munkája példaértékű. A felkért feladatokat tehetsége legja-
vával látja el. Sok dicséretes tulajdonsága mellett kiemeljük a felnőttekkel 
szemben tanúsított tisztelettudó magatartását is.

„A sport nemcsak a testnevelés, hanem a léleknek is egyik legerőtelje-
sebb nevelő eszköze.” (Szentgyörgyi Albert) 

„A táltos lovak bennünk laknak….” (Sütő András)

Simon Mátyás, a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai 
Intézet tanulója:

Matyi a Györgyi Dénes Általános Iskola és Logopédiai Intézet 6. osz-
tályos tanulója. Kiemelkedő tanulmányi munkával kitűnő és jeles ered-
ményt ért el az előző években. 

Példás kitartással, szorgalommal végzi iskolai feladatait. Tanulmányi 
versenyeken is képviseli az iskolát, tavaly a Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei fordulóján a díjazottak között szerepelt. Kedves, tisztelettudó, tár-
sai körében kedvelt diák. Az osztályközösség életében kezdeményező, aktív 
szerepet tölt be. A közös tevékenységek során együttműködő, kreatív, lelkes 
tagja csapatának. Kisgyermek kora óta rendszeresen sportol. Átlagon felü-
li sportbéli adottságainak köszönhetően több sportágban is sikeres, figye-
lemreméltó eredményeket ért el. Kivételes gyorsasága, ruganyossága jó lab-
daérzékkel és ügyességgel párosul. A kiemelkedő adottságok és képességek 
Matyi szorgalmának is köszönhetően négy sportágban: atlétikában, úszás-
ban, labdarúgásban és teniszben érvényesültek, itt ért el az elmúlt években 
megyei és országos versenyeken nagyszerű eredményeket. Jelenleg is min-
dennapi tevékenységei között szerepel a mozgás, az edzések látogatása. Fő 
sportágának a teniszt tekinti. Szerteágazó sporttevékenységet folytat az is-
kolában is. Részt vesz atlétikában, mezei futásban, úszásban, kézilabdában 
és labdarúgásban a diákolimpia körzeti, megyei, országos versenyeken, ahol 
figyelemreméltó eredményekkel és teljesítményekkel büszkélkedhet. 

Matyi legjelentősebb sporteredményei: Labdarúgás: 2012. Tagja a Balaton-
almádi SE U13-as serdülő csapatának, amely a megyei bajnokságban a 2. he-
lyezést érte el. Úszás: 2012. Diákolimpia megyei döntő: 100 m gyorsúszás 1. 
hely, 100 m hátúszás 1. hely, 4x50 m váltó tagjaként 1. hely. Tenisz: 2010 F10 
korosztály megyebajnok, 2011 F12 korosztály régiós bajnok ( Közép-Dunántú-
li Régió), 2012 F14 korosztály régiós bajnok ( Közép-Dunántúli Régió), 2011 
május Tenisz Diákolimpia országos döntő - 3. helyezés, 2012 június F12 Ma-
gyar Vidékbajnokság - Páros verseny 3. helyezés, 2012. aug. 31–szept. 2 Kecs-

Drága Karmen néni
(özv. Ürményi Istvánné)
A Mindenható Szentlélek legyen Veled 2013 minden napján, hogy béké-

vel, egészséggel, szeretetben várhasd az új esztendő azon napját, amikor is a 99. 
évedbe lépsz. Tiszta szívünkből kívánjuk, hogy az előtted megnyíló életutad, 
még ha nehezen is járható, Te úgy léphess rá, hogy tudd, almádiak szeretetével 
van kikövezve. A Krisztusi szeretet óvó pajzsa vegyen körül és védjen minden 
betegséggel szemben, hogy szeretteid és barátaid körében még sokáig élj, szel-
lemi frissességed teljében, a számodra „kiszabott idő” végezetéig…

Isten áldását kéri Rád és Győző fiadra, aki hű támaszod..
Varga Laci bácsi és családja

U. i.: Drága Karmen! Arról már tudsz, hogy 15 évesen halálosan szerel-
mes voltam Beléd. (Amikor meglátogattunk, szóltam erről). Most még azt is 
elárulom Neked, hogy szerenádot is adtam. Akkor még a Győri bánya mel-
letti szép tornácos otthonotokban éltetek, és én egy májusi esten a kilátó fe-
lől közelítettem meg a házatokat. Éppen vendégsereg volt Nálatok. A „szaka-
dék” szélén állva énekeltem torkom szakadtából, hogy: „Tündér kiránynőm, 
légy a párom / Szállj le, szállj le pilleszárnyon / Hajadból összeszőtt arany su-
gáron...” (Lehet, hogy a szöveg nem pontos, mert ezeket a dalokat inas ko-
romban a szomszédban lévő Majbó Kertmozi vetítés előtti zeneszámaiból ta-
nultam.) Nem tudom, hallottad-e? De egyszer elcsendesedtetek, és elhang-
zott az utolsó dallam: „Szállj le a szívemre, álmaim szerelme, ó szállj, szállj, 
szállj’…” Mintha tapsot is hallottam volna… Bódultan mentem haza, és so-
káig hánykolódtam a padláson lévő szalmazsákos ágyamban… (Tavasztól 
őszig ott aludtam.) Drága Kármen, Te akkor 25-26 éves lehettél!

„Szeretetben élni”
A Karácsonyi Ünnepekkel együtt, egy nagyon szép, és felemelő ünnepet 

is sikerült tartani, közös összefogással az - Együtt – Egymásért alapítvány, a 
Közbiztonsági alapítvány elnökei,  a Polgármester Úr megbízottja, a polgár-
őrség, a Balatonalmádi Rendőrkapitánysága - révén, köszönthettük  Balaton-
almádi egyik legidősebb lakóját,a 98 éves  Kalocsa Józsefnét, Mária nénit aki 
1914. 11. 23-án Vörösberényben 3. leánygyermekként született. Férje kőmű-
ves volt, öt gyermekük született. Sok tragédiát élt át. Sorban vesztette el sze-
retteit, a legelső kislánya 5 hónapos korában meghalt fertőző betegségben, 
negyedikként született 26 éves fiúgyermekét, 1969-ben tragikus vonatbaleset 
következtében elvesztette. Férje megvakult, majd 1961-ben életét vesztette. 
Három élő gyermeke lévén, szép nagycsaládot tudhat magáénak 12 unokát, 
21 dédunokát és 2 ükunokát. Ennyi tragédia ellenére, nagyon jó szellemi és 
egészségi állapotnak örvend 98. életévét betöltve, szeretetben él unokájával. 
A  születésnapi torta és a virág mellett elbeszélgettünk, és természetesen az az 
elcsépelt kérdés is elhangzott, hogy mi a hosszú élet titka. Rövid, igen meg-
ható, és követendő választ kaptam: 

Szeretetben élni, és békében lenni másokkal.
Kedves Mária néni, még egyszer kívánok boldog születésnapot, jó 

egészséget és még sok örömöt az életben.  Balogh Csaba

Az adventi tárlaton

Kapcarongy a fűzfán!

Fotó: novaklaszlo.hu

Fotó: tszab

kemét F12 korosztály I. kategóriás, országos kiemelt verseny - 3. helyezés, 2012. 
nov 2-4. Budapest F12 korosztály I. kategóriás, országos kiemelt verseny - 3. 

helyezés
A Humán Bizottság a „Balatonalmádi város sportjáért” díjat 

2012-ben posztumusz Knauerné Gellai Máriának, a Bauxitkutató 
Természetjáró Sport Egyesület volt elnökének adományozta

Knauerné Gellai Mária, a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesület el-
nöke volt, aki, már az 1970-es évek elejétől a balatonalmádi székhelyű Ba-
uxitkutató Vállalat dolgozóiból természetjáró csoportot szervezett, amely-
ből 1986-ban hozta létre a Bauxitkutató Természetjáró Sportegyesületet. A 
kirándulások során gondoskodott arról, hogy – főleg a gyerekek – új isme-
retekkel gazdagodjanak, megértsék a természetvédelem fontosságát, kiala-
kuljon bennük a környezettudatos szemlélet, magatartás. Ezt a tevékeny-
ségét elősegítette humánökológusi, majd nevelőtanári diplomája valamint 
földtani és környezetpedagógiai szakértői oklevele is. Az oktatásnak és is-
meretterjesztésnek jó lehetőséget adtak az általa – mint ezüstjelvényes tú-
ravezető által – első sorban a balatonalmádi iskolások számára szervezett 
és vezetett gyalogos és vízi vándortáborok. A földtani természetvédelem-
ről egyetemen is tartott előadásokat. Az ismeretterjesztésben kiemelkedő 
szerepet tulajdonított a természetben kialakított tanösvényeknek, ezért ő 
maga is tervezett ilyent, vagy közreműködött tanösvények, geológiai bemu-
tatóhelyek tervezésében, így például Balatonalmádiban a Vörös homokkő 
tanösvény, Köcsi-tó tanséta. Az egészséges életmódhoz tartozik az intenzív 
mozgás a természetben, ezért megszervezte a teljesítménytúrákon és túra-
versenyeken való részvételt. Ez utóbbiban 2002 és 2003-ban országos baj-
nok volt! Lehetőséget adott másoknak is a mozgásra: 1985 óta teljesítmény-
túrákat és éjszakai túraversenyeket rendezett Balatonalmádiban is, sőt 
többnapos országos gyalogtúrázó találkozót is szervezett Káptalanfüreden, 
ahol több mint ezer természetjáróval ismertette meg Balatonalmádit és kör-
nyékét – természetesen egyesületünk tagjainak részvételével. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatától 2001-ben megkapta a Bala-
tonalmádi Város Sportjáért Kupát, valamint 2002-ben a város természe-
ti értékeinek feltárásáért, megőrzéséért és bemutatásáért a Balatonalmádi 
Városért Érdemérmet. Kiemelkedő tevékenysége és elért eredményei elis-
meréseképpen, 2009-ben a Magyar Természetbarát Szövetség a „Termé-
szetjárás fejlesztéséért” kitüntetés ezüst fokozatát adományozta részére.

A fenti laudáció jól tükrözi Mária emberi hitvallását Madách Imre sza-

A Balatonalmádi Vidra Szabadidő és Sportegyesület 2007 januárjában 
alakult , azóta foglalkozik gyerekek úszásoktatásával versenyeztetésével. 
Célja volt  egy közösség kialakítása ahol sokat tanulnak a gyerekek barát-
ságról, küzdeni akarásról, a sikerek és a kudarcok megéléséről. egyesüle-
tünk jelen pillanatban 80 tagot számlál melynek kétharmada Balatonal-
mádi lakosú.  Öt év alatt felnőtt egy generáció , mely az országban sok-
fele vitte jó hírét városunknak, és ért el szebbnél szebb sikereket. Ennek 
a folyamatnak az idei utolsó állomása   2012. 12. 8-9-én   Szombathe-
lyen a Nemzetközi Claudius Kupán volt , ahol 20 csapat 300 versenyzője 
küzdött egymással. Eredményeink:   Bérces Bíbor:  200 mell I. helyezés
Bognár Balázs: 200 gyors I. helyezés, 200 vegyes III. helyezés, 200 hát II. 
helyezés,  400 vegyes I. hely. Csíki Lilian: 200 gyors II. helyezés, 100 pil-
langó III. helyezés, 100 hát III. helyezés, 100 pillangó II. hely. Horváth 
Dorottya: 200 mell II. helyezés. Matyikó Marcell: 200 hát II. helyezés, 
400 vegyes II. helyezés. A jövő évi terveink között szerepel, hogy az Úszás 
Világnapján 2013 június 22.-én a Balatonfüred-Tihany közötti 2,5 km-es 
távot az egyesület gyerekei szüleikkel együtt tegyék meg.

Kenyeres Tibor Vidra S. E.

Vidrák

Jó tanuló, jó sportoló

Almádi sportjáért
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

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

tel.: 06 20 377 2157 
Lapzárta: minden hónap 25-én.

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

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Készítette: Onyxprint Kft. 

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

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

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

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.hu,

www.oboltv.hu, 
www.vikipedia.org/wiki/

portal:balaton

A vörösberényi Művelődési Ház adott otthont a Mandulás 
táncháznak és a Cimbora decemberi programjainak. További 
CIMBORA képek: www.almadiert.hu / cimbora

Az ANILLA KOZMETIKA
(Jókai u. 1., Szolgáltatóház)

belső felújítás miatt január 21-február 3-ig 

ZÁRVA lesz.
NYITÁS: február 4-én hétfőn, sok újdonsággal!

ALMÁDI ÚJSÁG

Ramada Farsangi Bál – 2013. február 16.
Vegyen részt egy fergeteges farsangi mulatságon a Ramada Hotel & Resort Lake Balaton-
ban****, Balatonalmádiban! A telet vérpezsdítő zenével és ízletes fogásokkal búcsúztatjuk.

Ön se maradjon le erről az igazán szórakoztató estéről! 

Belépő ára a zenés-táncos farsangi büfévacsorára üdvözlőitallal,  
all–inclusive italfogyasztással itallapról: 9900 Ft/fő 

A báli belépőhöz, igény szerint kedvezményes áron szálláslehetőséget is biztosítunk  
kedves vendégeink számára!

Amennyiben ajánlatunk felkeltetette érdeklődését, készséggel állunk rendelkezésére  
a következő elérhetőségeken:

Tel.: 88/620-600, 88/620-623, e-mail: reservation@ramadabalaton.hu
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton****, Balatonalmádi

Szeretettel várjuk Önt és kedves partnerét!

„OLASZRIZLING SZERINTÜNK” 2013
Az ország legjobb olAszrizlingjei egy helyen!

Az olaszrizling a nagy magyar száraz fehérbor egyik lehetséges archetípusa. Január 
utolsó hétvégéjén harmadik alkalommal gyűlnek össze a fajta jövőjében hívő borászok, 
hogy bizonyítsák és közelítsék a fajtával kapcsolatos álláspontjaikat. Ez az első alkalom, 

hogy a nagyközönség is részt vehet az ország legnevesebb borászainak találkozóján.

Ami várható:
Rengeteg különböző olaszrizling, szakmai előadások, olaszrizling szeminárium,  

Csopaki Kódex és Balatonikum bemutatkozó, ingyenes buszjárat a kóstoló helyszínei  
és a környék szállodái között.

2013. Január 26-án, 12.00 és 21.00 óra között az ország kiemelkedő borászai mutatják be 
kedvenc olaszrizlingjeiket Csopakon. Több, mint 50 féle olaszrizlinget lehet majd megkós-
tolni egy egész napos sétáló kóstoló keretén belül, ahol lehetőség nyílik személyes talál-

kozásra és beszélgetésre is közel 20-30 borásszal. Ezeken felül számos meglepetés is  
várható,  melyekről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a Balatonikum weboldalán 

és facebook oldalán. A Balatonikum csoport megszervezett mindent, hogy Önöknek  
kizárólag a borok élvezetére és a kikapcsolódásra kelljen koncentrálniuk.

A meghívott borászok egyik fele a Jásdi Pincészetben, míg a másik fele a Szent Donát  
Pincészetben fogja bemutatni féltve őrzött kincseit. A borok mellé a Chianti étterem kínál 

gourmet falatokat.

Programok a szent Donát Pincészetnél: 
BadacsonyiKör – bemutatkozó tematikus kóstoló

Mészáros Gabriella előadása az Olaszrizlingről és lehetőségeiről Magyarországon
Bányai Gábor – Nagy Magyar Boratlasz előadása (olaszrizling és a legjobb dűlők)

Csopaki Kódex előadás és kóstoló

Részt vevő borászatok illetve borászok:
Jásdi István, Kovács Tamás, Bussay László, Laposa Bence, Légli Ottó, Szeremley Huba, 

Gere Attila, Tamás Ervin, Borbély Tamás, Györgykovács Imre, Tóth Sándor, Figula Mihály, 
Szászi Endre, Gál Lajos, Kovács Tibor, Söptei Zsolt, Pállfy Gyula, Homola Szabolcs, Tóth 

Gyula, Török Csaba, Feind Péter, Bezerics Dániel, Bakó Ambrus, Polgár Zoltán, Villa Tolnay, 
Sabar borház, Villa Sandhal, Tornay Pincészet, Szatmári Pincészet, Váli Bor, Káli Kövek, 
Kreinbacher Birtok – Bodorkós Norbert, Villa Sandahl & Bakó Ambrus, Laposa Birtok 

Olvassa el a 2012-es, második találkozóról írt beszámolót: borravalo.hu 
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. 

Legfrissebb információk: http:jasdipince.hu

Kedves  
balatonalmádi laKos! 
Ez az Ön utolsó lehetősége, hogy beváltsa ezt a kupont, 
amely többször nem fog megjelenni egy újságban sem!

Ön ezen kupon beváltásával a következő egyszeri 
kedvezményekre jogosult a Globe Dental Fogászati 

Centrumban 2013. február 15-ig:

-50% kedvezmény a röntgenfelvétel árából
-10% kedvezmény az első kezelés árából

Barátságos környezet, szakértelem, fájdalommentes ke-
zelések, minden, ami fogászat egy helyen!

Kezdje az Új évet 
új mosollyal! 
Ne késlekedjen időpontot 
kérni a 06 88 574 865 
vagy a 06 20 9954 540 számon!

www.globedental.eu
Globe dental Fogászati Centrum
balatonkenese, táncsics m. u. 6.
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