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„Bíztató, andalító ének, Lágy zene árad: Szívünkbe fényt varázsol, 
vigasztalást hoz ránk. Béke, úgy vágyunk rád, jöjj el, s ne menj to-
vább! Szárnyad kitárd fölöttünk, téged hív a világ!”
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos Karácsony-
váró koncertjén együtt énekelték az almádi kórusok többek közt 
a „Csendes éj”, az „Örvendj világ” és a „Szeretet éj” című dalokat 
Petheő Balázsné, Török Ágnes és Varga Áron karnagyok vezényle-
tével. A kórusok örömmel várnak énekelni szerető jelentkezőket 
tagjaik sorába, és az egyik ének szövegével kívánnak békés, bol-
dog, „dalos” újesztendőt!

Rákász Gergely gyertyafényes koncertje az ünnepi program han-
gulatos eseménye volt

A Városház téren idén is megtartottuk a Mindenki Karácsonyát

Új kiállítás nyílt a Vasútartjáróban, pünkösdig látható az „Én 
AlmáDIÁIM” című fotóbemutató

A Vörösberényi Polgári Olvasókör egy hagyományőrző civil szervezet. 
A közel kétszáz fős közösség  célja a múltbéli hagyományok átmenté-
se, őrzése. Természetesen már nem a Kör által előfizetett napilapok, fo-
lyóiratok olvasgatása teszi ki az összejövetelek jelentős részét, de min-
den egyéb, közösségteremtő programjuk méltó elődeikhez. 2013. de-
cemberében nekik köszönhetően vitt a Mikulás ajándékcsomagot a 
berényi óvodákba, valamint az iskolába. Az Adventi játszóház a Mű-
velődési Házban, a Mindenki Karácsonya az Ady téren műsorral, ének-
kel, ünnepi köszöntővel ennek a komoly múlttal rendelkező, lelkes 
társaságnak az érdeme.  Szolga Mária

Decemberi képek

Devecseri Gábor: Minden ami van

Minden, ami van, versre méltó
és ami nincs, az is.
Az esti szélben fodrozódó kék tó,
a lányok ajka is,
a köd, a kés, az alma is,
a dombok halma is;
s mi meg sem álmodottként száll az éjben,
mind úgy eseng, hogy édes dalba térjen,
ha belehalna is!
A föld beszéde zúg az árban,
ez szól a dalban is.
Szívünk egy kis szívet visel magában,
mely hű, ha ő hamis,
vigyáz a fényre alva is,
zenél hallgatva is,
csak őt sebzi meg a szerelmes ének;
minden, ami van, fáj a szív szívének
és ami nincs, az is.
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Évfordulókról előzetesen
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ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

110 éves az alapfokú oktatás Almádiban

Több olyan eseményről kell megemlékeznünk, amelyek Balaton-
almádi történetében előkelő helyet foglalnak el. Feltétlenül az első 
helyen említendő az oktatás megindulása Almádiban, ami iskola 
építését tette szükségessé. Tanítás egyébként volt, az almádi gyere-
kek Vörösberénybe jártak iskolába, ahol két felekezeti iskola műkö-
dött. Almádi lakossága gyarapodott, egyre több gyerek született, a 
berényi iskola feltehetően már szűknek bizonyult. 

Az iskola létesítése egy ideje már foglalkoztatta az Almádiakat, ezt 
igazolja a Veszprémi Hírlapban, 1901. III. 3-án megjelent híradás. 
„Almádi község képviselő testülete február 28-án megtartott ülésén 
elhatározta római katolikus jellegű iskola építését. E célra ingyen te-
lek ajándékoztatott, az építési költséget közadakozásból szedik ösz-
sze.” A telket Óvári Ferenc ajándékozta a községnek.

Az iskolaügy jelentős előrehaladásról tesz tanúságot. A Veszpré-
mi Hírlap 1903. IX. 27. számában közölt ismertetés a következők 
szerint. „Községi Elöljáróság. a Fürdő Rt. és a kir. tanfelügyelő ele-
mi népiskolát szerveztek, az építkezés tervrajzát és költségvetését, a 
Vármegyei Közigazgatási Bizottság, már jóváhagyta. Így semmi sem 
áll az almádiak óhaja beteljesedésének útjában.”

1904. VIII. 14-én került sor az állami kezelésbe vett épület                                             
ünnepélyes felavatására. Óvári Ferenc intézte el az iskola „államo-
sítását”, azaz ne felekezeti iskola épüljön Almádiban mint erről ko-
rábban említés történt.

Felavatása a következő program szerint történik 1. Reggel 9.00 
hálaadó istentisztelet a Margit kápolnában. 2. Hymnus, ének-
li az almádi műkedvelő vegyeskar 10.00-kor iskolánál. 3. Joó Já-
nos (vörösberényi plébános) fürdőigazgató felszenteli 4. Vegyeskar 
énekli a „Tied vagyok, tied hazám” dalt. 5. Ima a protestáns fele-
kezetek nevében, Gózon Gyula szentgáli ev. ref. lelkész mondja. 6. 
Papp Sándor tanfelügyelő beszéde. 7. Dr. Óvári Ferenc ismerteti az 
épület történetét és átadja a gondnokságnak. 8. Gondnokság átve-
szi az épületet és üdvözli a tanítót. 9. Rónai Károly tanító beszéde. 
10. Tanfelügyelő záró beszéde. 11. Szózat, énekel a vegyeskar.  12. 
Társas ebéd a Hattyúban.

Az iskola képe egy 1906 körüli képeslapon

1904. szeptember elsején megkezdődött a tanítás a beíratott ta-
nulók számára. A következő adatok az anyakönyvben olvashatók 
miszerint: „Az almádi állami népiskola előmeneteli és mulasztási 
naplója 1904-1905 tanévben.” A tanulók azonosítása az apák ne-
veinek és foglalkozásának megjelölésével történt, így némi tájékoz-
tatást kaphatunk Almádi múlt század eleji lakósságának összetéte-
léről. Természetesen kis megszorításokkal, ugyanis a még nem és a 
már nem iskolaköteles gyermeket nevelők nevei nem szerepelnek a 
névsorban. Az alábbi személyek foglalkozása nem vincellér (ebből 
van a legtöbb), napszámos, vagy földműves.

B. Harnócz Balázs ács
Czollner Mihály gulyás
Szabó Gyula szabó
Bodor Mihály fürdő alkalmazott
Blesz György cipész, Kilátó u. 3
Kozarics György kereskedő
Balázs Pál községi szolga
Kiss József kertész 
Prokesch János nyug. állomásfőnök, gyám
Sváby Ödön jégkárbecslő
Friebert Lajos kertész, Almádi, Fürdő u. 3. 

Tanulók: I. osztály 38
 II. osztály   8
   III. osztály   7
   IV. osztály 13, összesen 66 fő
Fű János kőfaragó
Nagy István uradalmi hajdú
Ismétlő  13 fő

El lehetne játszadozni például a tanulók létszámával, hány gye-
rek maradt továbbra is berényi iskolás, hány gyerek nem járt isko-
lába, szülők foglalkozás szerinti összetételével, stb. Ma mindenféle 
statisztikai kimutatást készítenének e témában, amivel bizonyítani 
lehet ezt, vagy azt.

Két létszám adatot kell, mint felettébb érdekeset, figyelembe ven-
ni. 1904-ben 38 elsős iratkozott be Almádiban kb. 620 lakos szám 
mellett, ma pedig kb. 9300 lakos szám mellett 77 elsős tanuló kezd-
te el az iskolát. 

Kezdet: az iskola képe a felavatáskori állapotot tükrözi. A képesla-
pot dr. Óvári Ferenc küldte 1905. május 11-én

Az 1904 évi népesség adat a Veszprém megye Helytörténeti Lexi-
konban közölt 618 fő/évből származik, ami csak fenntartásokkal fo-
gadható el. Ugyanis abban az időben szokás volt, hogy a szőlőműve-
lés miatt, kora tavasztól késő őszig Almádiban tartózkodni. A gye-
rek is eszerint volt beíratva az iskolába.

Az anyakönyvekből leszűrhető adatok összevetése érdekes ered-
ményeket ad, megjegyezve, hogy ezek szubjektívek.

Tanév I. oszt. II. oszt III. oszt. IV. oszt. össz. ismétlő 
1904/05 38 8 7 13 66 13 
1905/06 19 21 11 21 72 17
1906/07 12 18 15 16 61 22
1907/08 15 15 13 9 52 13
1908/09 21 12 15 6 54 12
1909/10 19 16 15 13 63 14
1910/11 20 13 15 11 59 24
1911/12 29 11 15 7 62 23
1912/13 36 12 13 12 73 8
1913/14 42 17 16 12 87 16

Megjegyzés: az „ismétlő” nem osztályismétlést (bukást) jelentett. 
Abban az időben a „hat elemi” volt a kötelező iskolai tanulmányi 
idő. Ezt a szétválasztást az tette szükségessé, hogy négy elemi után 
következett a 4+4 gimnázium és érettségi. Másik lehetőség volt a 4 
polgári iskola elvégzése a 4 elemi után.

Az iskola első tíz éve alatt történtekről ízelítőt nyújt fenti kis táb-
lázat. Érdekes lenne a levéltárban levő anyakönyvek szakmai feldol-
gozása, kutatása, ami további hasznos adatokkal szolgálna, így len-
ne kerek a 40 éves történet.  

1945. március 22-én kora délutánig élt Almádi első iskolája. Ez ma-
radt belőle a bombatámadás után

Vasúti Altisztek Országos Otthona üdülőháza
(100 éves lenne, ha le nem bontják a közelmúltban.)

A Veszprémi Hírlapban, 1914. május 10-én megjelent a követke-
ző hír. Vasutasok ünnepe Almádiban. A Vasúti Altisztek Országos 
Otthona üdülőházának felavatása e hó 3-án volt. Megnyitás után 
lefényképezték az új házat és 600 vendéget. A Hattyúban 300 terí-
tékes bankett volt. Fényképezés korábban lehetett, mert a mellékelt 
képeslapon 1914. V. 3. dátum olvasható, tehát a megnyitás napján 
már kapható volt.

Az üdülőház képe megnyitáskor. Környezete teljesen rendezett, 
parkosítás, kerítés az épülettel egy időben elkészült

Az üdülőház éttermének belső képe

Véghely emlékpad

Veszprémi Hírlapban megjelent: Az Almádi kör ünnepélye, au-
gusztus 9-én avatják a Véghely emléket. Az emlék ma is áll, megem-
lékezhetünk róla 100 éves „születésnapján”. Előzetesen ennyit, idén 
még lesz ünnepélyes évforduló. Schildmayer Ferenc
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ÖnkormányzatÖnkormányzat
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-es év fordulóján Balaton-
almádi Város Önkormányzata és a magam nevében.

Mondhatni, minden új év visszatekintéssel kezdődik. Végigné-
zünk az elmúlt év történésein, eseményein, örömein és bánatain. 
Lajstromokat készítünk, hogy 
mi valósult meg az óévben 
azokból a tervekből és teen-
dőkből, amelyeket magunk 
elé tűztünk, számba vesszük 
sikereinket és kudarcainkat.

Ezt az alkalmat szeretném 
kihasználni és megköszönni 
azt a segítséget, mely hozzá-
járult Balatonalmádi fejlődé-
séhez! Megköszönöm válasz-
tott tisztségviselőknek, intéz-
ményvezetőknek, köztisztvi-
selőinknek és közalkalmazott-
jainknak, a szociális, és más 
szférában dolgozóknak, vál-
lalkozóknak, civil szerveze-
teknek, egyházi közösségek-
nek, családoknak és magánszemélyeknek a munkáját.

A 2013-as esztendő a változások éve volt!

Megalakultak a járások, s köztük Balatonalmádi – egy képzeletbe-
li ranglétrán feljebb kapaszkodva – is járási központ lett. Biztos va-
gyok abban, hogy városunk központi szerepe tovább erősödik. Si-
került e döntéssel azt is elérnünk, hogy az almádi emberek továbbra 
is itt helyben, zökkenőmentesen intézhetik ügyeiket. A Járási Kor-
mányhivatal 2013. január elsejével kezdte meg működését, részben 
a Polgármesteri Hivatal épületének földszintjén, másrészt a volt or-
vosi rendelő alsó szintjén (Baross Gábor u. 32. sz. épületében), aho-
va a gyámhatósági, szociális, valamint szabálysértési ügyek kerültek.

Felsőörs község önkormányzata – mivel a település lakosság lét-
száma 2000 fő alatt van – 2012-ben bejelentette csatlakozási szán-
dékát hivatalunkhoz. Balatonalmádi önállóan is elláthatta volna fel-
adatát, ezért többekben felmerülhet a kérdés, miért jó nekünk az, 
hogy immáron két település hivatalaként működünk, de a törvény 
világosan fogalmaz: a nagyobb településnek kötelező fogadni a csat-
lakozni kívánó kisebb települést. Az önkormányzati törvény értel-
mében képviselő-testületünk elfogadta szándékukat, így 2013. ja-
nuár elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal” né-
ven látjuk el feladatainkat. A szociális, illetve a gyermekjóléti felada-
tok ellátása terén már rendelkeztünk tapasztalatokkal az együttmű-
ködésről. A hivatalok munkájának összehangolása nem volt egysze-
rű és biztos lesznek nehezebb pillanatok is, de hiszem, hogy a közös 
gondolkodás hosszú távon sikerre fog vezetni! 

Változást jelentett a köznevelési törvény alapján a Klebelsberg 
Kunó Intézmény Fenntartó Központ keretében a tavaly január else-
jével létrejött tankerületek megalakulása is. A járás mellett tankerü-
leti központ is lett Balatonalmádi és ellátja a környező települések 
oktatási-nevelési intézményeinek fenntartását. 

Fejlesztések, beruházások

A több mint 10 éve felhagyott Megyehegyi hulladéklerakó rekul-
tivációjára elnyert európai uniós támogatásnak köszönhetően meg-

kezdődött a kivitelezés, mely várhatóan az év első felében fejező-
dik be. 

A helyi közúthálózat minőségének javítása, a meglévő burkola-
tok felújítása illetve új burkolatok építése részben önkormányza-
ti költségvetési forrásból (Radnóti u., Dózsa Gy. u. vége és a Park 
utca) részben az ingatlantulajdonosok útépítési együttműködésével 

(Cserfa u., Must u.) valósult 
meg. A 2013. évi költségve-
tési előirányzat terhére folya-
matban van a Hóvirág, Attila, 
Sólyom, Ibolya, Ezerjó, Egry 
J. Vadász utcák és Vadász-köz 
önerős útépítésének előkészí-
tése. 

Az útépítésekkel, útfelújí-
tásokkal egyidejűleg meg kell 
oldani az adott térség vízren-
dezési problémáit, melyek 
egy-egy zápor esetén nem 
csak kellemetlenséget okoz-
nak, de az utak állagát is je-
lentősen rontják. Az utóbbi 
évek rendkívül intenzív eső-
zései arra késztették az önkor-

mányzatot, hogy nagyobb gondot fordítson a belterületi vízrende-
zésre. 74 millió Ft pályázaton elnyert támogatással valósult meg a 
Vörösmarty utca térségének vízrendezése, költségvetési forrásból 
újított fel csapadékvíz hálózatot az önkormányzat a Dózsa György 
utcában és a Dr. Óvári Ferenc utcában. A közeljövőben megkezdő-
dik a Vöröshegyi utca és Balázs Béla utca környékének vízrendezése 
és a vízügyi hatóság kötelezése alapján meg kell oldani a Wesselényi 
strand parkolójának a csapadékvíz elvezetését is. 

A tavaszi intenzív csapadékos időjárás miatt partfalomlások kö-
vetkeztek be a 71. számú országos főút mentén, részben a Panorá-
ma sétánnyal közös szakaszon, részben a Balatonfüredi út kivezető 
szakaszán az Alsóörsi határúti ingatlanokkal és a Perem utcával ha-
táros szakaszon. Balatonalmádi város önkormányzatának képvise-
lő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtott 
be a belügyminisztériumhoz. A helyreállítási munkákhoz mintegy 
80 m Ft támogatást nyertünk 10%-os önerő biztosítása ellenében. 
A tervezés folyamatban van.

A szennyvízcsatorna hálózat bővítésének jogi feltételei az időköz-
ben jogerőssé vált vízjogi létesítési engedélyre tekintettel adottak. 
A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet bizto-
sító pályázati kiírás felfüggesztése miatt a kivitelezés még nem kez-
dődhetett el.

A települési környezet javításán túl turisztikai és kulturális szem-
pontból is fontos esemény volt az Európa Szoborpark felavatása. 
Célunk egységes arculatú szoborpark kialakítása, nemzetközileg is 
elismert turisztikai vonzerő igényes helyszínen hazai és nemzetkö-
zi kulturális programok lebonyolítására. A LEADER pályázaton 35 
643 E Ft-tal támogatott, önkormányzati költségvetéséből további 
14 330 828 Ft saját erővel kiegészített beruházás segítségével elké-
szültek a szobortalapzatok, a burkolt útvonalak, a közvilágítási kan-
deláberek, valamint a kerékpáros pihenőhely az ivókúttal. Sajnos a 
pályázat nem tette lehetővé maguknak a szobrok beszerzésének, fel-
állításának, szállításának a finanszírozását, ezért Veszeli Lajos bala-
tonalmádi festőművész, a projekt művészeti koordinátora vezetésé-
vel széles körű összefogás jött létre. A művészek, felajánlók az alko-
tásokat térítésmentesen ajánlották fel a Szoborparknak. Már a meg-
valósítás kapcsán is felmerült az elhelyezendő szobrok biztonságá-

nak kérdése. A Szoborpark helye és a javasolt rendszer lehetővé tet-
te a Wesselényi strandra tervezett kamerákon felül a Szoborparkba 
8 db térfigyelő kamera elhelyezését is. Ennek a rendszernek a kiépí-
téséhez 6,5 millió forintot nyert önkormányzatunk. 

Sikeresek a vasúti-közúti aluljáróban rendezett – igen kedvező fo-
gadtatású – kiállítások is. Sajnálatos, hogy a MÁV felelős vezetőinek 
ígérete ellenére nem történt javulás az aluljáró lépcsőinek és burko-
latának rossz műszaki állapotában. Helyi civil szervezet kezdemé-
nyezésére, vállalkozó bevonásával történt egyeztetés a MÁV-val a 
Káptalanfüredi vasúti megálló épületének hasznosítására, városké-
pi megjelenésének javítására, ez azonban nem vezetett eredményre.

A „Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázatunk-
ra 47 millió Ft. támogatást nyertünk 2012 decemberében. Ebből a 
pénzből folytatódott a városközpont rekonstrukciója, melynek első 
ütemében az Egészségügyi Központ előtti park felújításán túl, meg-
újult a Baross Gábor utca járdájának egy szakasza és kibővült a Szé-
chenyi sétányon lévő játszótér is. A rekonstrukció második ütemé-
ben fog elkészülni a Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló 
felújítása, melynek során a településkép javítása mellett mód nyílik 
a gyalogos és gépjárműforgalom jobb szétválasztására is. 

A Veszprémi út belterületi szakaszán saját költségvetési forrásból 
folytatta önkormányzatunk a járdák felújítását. Az országos közutak 
melletti – közlekedésbiztonsági szempontból is szükséges - járdák 
megépítésére, felújítására csak jelentősebb összegű támogatás elnye-
rése esetén kerülhet sor a 71-es út Vörösberényi és Káptalanfüredi 
szakaszán, valamint a Felsőörsi út mentén. 

Az önkormányzat által biztosított önrész mellett a sportegyesü-
let nyújtott be eredményes pályázatot a Sporttelep öltözőépületé-
nek felújítására. Költségvetési forrásból valósult meg a Wesselényi 
strand főépületének nyílászáró cseréje és a Városgondnokság te-
lephelyén lévő csarnoképület tetőfelújítása. Ez utóbbihoz kapcso-
lódóan az épületet bérlő vállalkozó is végzett funkcióbővítő és te-
lepüléskép javító felújítási munkákat. Önkormányzatunk is hoz-
zájárult a Vörösberényi Református templom tetőzetének felújí-
tásához, valamint a Vörösberényi Kultúrház parketta és nyílászá-
ró cseréjéhez.

 Településképi, és közbiztonsági szempontból is jelentős beruhá-
zás az új Városi Rendőrkapitányság megépítése, amely az önkor-
mányzat által ajándékozott telken valósul meg jövő év első félév-
ében.

A Wesselényi strand büféépületek építésének pénzügyi fedezete 
rendelkezésre áll a 2013. évi költségvetésben bruttó 40 000 E Ft. 
összegben. A jelenleg alapozás alatt álló építkezést az ütemezés sze-
rint márciusra szerkezetkész állapotba kellene megépíteni ahhoz, 
hogy a leendő bérlők a strandszezon kezdetére a büféket üzemképes 
állapotba tudják hozni.

Pályázatot nyújtottunk be „Balatonalmádi Pannónia Kulturá-
lis Központ és Könyvtár napelemes rendszer telepítése” és „Bala-
tonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése” cím-
mel a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosener-
gia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”című pályázati 
felhívásra. A Városgondnokság esetében pályázatunkat nyertesnek 
választották, a Pannóniára telepítendő rendszer támogatásáról még 
nincs döntés.

Strandi partvédőművek felújítására a BFT-hez beadott pályáza-
tunk nyert. Ennek köszönhetően 7,165 millió Ft. értékű felújítási 
munkákat végeztünk a strandjainkon

Szintén pályáztunk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER 
HACS által meghirdetett 1. számú intézkedésre a „Balatonalmá-
di LEADER hagyományőrző kulturközpont kialakítása” az Ady u. 
2–6. ingatlanon 30 millió pályázati + 8,1 millió Ft. önerő biztosítá-

sával. Decemberben kaptuk az értesítést, hogy pályázatunk kedve-
ző elbírálásban részesült.

Az Önkormányzat korábbi pályázat segítségével valósította meg 
városunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi 
Egészségügyi Központot. Az új Egészségügyi Központunk szépen 
beindult, biztosítja a környező települések, mintegy 30 ezer lako-
sának ellátását. Minőségi ugrást jelent a működtetésben a 114 mil-
lió forint pályázati pénzből megvalósított Egészségfejlesztési Iroda 
megnyitása az Egészségház falain belül, mely szűrő vizsgálatokkal, 
felvilágosító programok szervezésével járul hozzá a kistérség lakói-
nak egészség megőrzéséhez.

Sokan kérdezték az elmúlt évben, hogy mennyi adóssága van Ba-
latonalmádinak, és milyen összeget jelentett a konszolidáció? A vá-
lasz hallatán többen mondták milyen kár, hogy nincs a városnak 
adóssága, mert elengedte volna az állam. Településünk hosszú idő 
óta kiegyensúlyozott, kiszámítható, felelős gazdálkodást folytat. Ezt 
az irányt követtük 2013-ban is, amikor a megnyert pályázataink-
hoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítottuk, az elmúlt évek-
hez hasonlóan. Nem költekeztünk felelőtlenül, nem vártuk, nem 
is várhattuk azt, hogy valaki majd kifizeti helyettünk a számlát. 
Egyébként ígéretet kaptak azon települések, melyeket a konszoli-
dáció nem érintett, hogy a jövőbeni fejlesztéseikhez támogatásban 
részesülnek. 

Ugyanakkor itt szeretném megköszönni a döntéshozóknak azt a 
150 millió forintot, melyet- egy decemberi kormánydöntésnek kö-
szönhetően- a város működési kiadásainak fedezetére kaptunk.

 
Azt ígérhetem, hogy az előző évekhez hasonlóképpen felelősen fo-
gunk gazdálkodni a ránk bízott anyagi javakkal. Az előttünk álló 
esztendő a felkészülés és a tervezés éve lesz. A 2024–2020-ig tartó 
időszakra való felkészülés jegyében a terveinket a lehetőségeinkkel 
összhangba kell hoznunk. 

A 2014-es esztendő városunk, és hazánk életében jelentős esemé-
nyeket tartogat. Idén háromszor is választunk. Tavasszal az országos, 
és az uniós, ősszel pedig az önkormányzati választások keretében. 
Bár a közélet és politika iránt egyre többen éreznek közönyt, vagy 
ellenszenvet, de mindenkinek tudnia kell, rajtunk választópolgár-
okon múlik, milyen lesz a jövőnk, kik kapnak fel hatalmazást arra, 
hogy hazán kat a békesség és a boldogulás útján előrevigyék, kik 
képviseljék Magyarországot az Unióban, illetve pol gármesterként 
és önkormány zati képviselőként Balatonalmádi jövőjéért dolgoz-
hassanak.

Az új esztendőhöz Kányádi Sándor soraival kívánok áldott, bé-
kés, boldog újévet városunk valamennyi polgárának!

 
„Ballag már az esztendő, 
vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 
vígan fütyörészve. 
 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő.”                        

Keszey János polgármester 2014 január 4-én elhangzott beszéde  
az Új Év köszöntő fogadáson.

Fotó: Töltési E.
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ÖnkormányzatÖnkormányzat
Tisztelt Balatonalmádi Polgárok!

Szeretettel köszöntöm Önöket a 2014-es év fordulóján Balaton-
almádi Város Önkormányzata és a magam nevében.

Mondhatni, minden új év visszatekintéssel kezdődik. Végigné-
zünk az elmúlt év történésein, eseményein, örömein és bánatain. 
Lajstromokat készítünk, hogy 
mi valósult meg az óévben 
azokból a tervekből és teen-
dőkből, amelyeket magunk 
elé tűztünk, számba vesszük 
sikereinket és kudarcainkat.

Ezt az alkalmat szeretném 
kihasználni és megköszönni 
azt a segítséget, mely hozzá-
járult Balatonalmádi fejlődé-
séhez! Megköszönöm válasz-
tott tisztségviselőknek, intéz-
ményvezetőknek, köztisztvi-
selőinknek és közalkalmazott-
jainknak, a szociális, és más 
szférában dolgozóknak, vál-
lalkozóknak, civil szerveze-
teknek, egyházi közösségek-
nek, családoknak és magánszemélyeknek a munkáját.

A 2013-as esztendő a változások éve volt!

Megalakultak a járások, s köztük Balatonalmádi – egy képzeletbe-
li ranglétrán feljebb kapaszkodva – is járási központ lett. Biztos va-
gyok abban, hogy városunk központi szerepe tovább erősödik. Si-
került e döntéssel azt is elérnünk, hogy az almádi emberek továbbra 
is itt helyben, zökkenőmentesen intézhetik ügyeiket. A Járási Kor-
mányhivatal 2013. január elsejével kezdte meg működését, részben 
a Polgármesteri Hivatal épületének földszintjén, másrészt a volt or-
vosi rendelő alsó szintjén (Baross Gábor u. 32. sz. épületében), aho-
va a gyámhatósági, szociális, valamint szabálysértési ügyek kerültek.

Felsőörs község önkormányzata – mivel a település lakosság lét-
száma 2000 fő alatt van – 2012-ben bejelentette csatlakozási szán-
dékát hivatalunkhoz. Balatonalmádi önállóan is elláthatta volna fel-
adatát, ezért többekben felmerülhet a kérdés, miért jó nekünk az, 
hogy immáron két település hivatalaként működünk, de a törvény 
világosan fogalmaz: a nagyobb településnek kötelező fogadni a csat-
lakozni kívánó kisebb települést. Az önkormányzati törvény értel-
mében képviselő-testületünk elfogadta szándékukat, így 2013. ja-
nuár elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal” né-
ven látjuk el feladatainkat. A szociális, illetve a gyermekjóléti felada-
tok ellátása terén már rendelkeztünk tapasztalatokkal az együttmű-
ködésről. A hivatalok munkájának összehangolása nem volt egysze-
rű és biztos lesznek nehezebb pillanatok is, de hiszem, hogy a közös 
gondolkodás hosszú távon sikerre fog vezetni! 

Változást jelentett a köznevelési törvény alapján a Klebelsberg 
Kunó Intézmény Fenntartó Központ keretében a tavaly január else-
jével létrejött tankerületek megalakulása is. A járás mellett tankerü-
leti központ is lett Balatonalmádi és ellátja a környező települések 
oktatási-nevelési intézményeinek fenntartását. 

Fejlesztések, beruházások

A több mint 10 éve felhagyott Megyehegyi hulladéklerakó rekul-
tivációjára elnyert európai uniós támogatásnak köszönhetően meg-

kezdődött a kivitelezés, mely várhatóan az év első felében fejező-
dik be. 

A helyi közúthálózat minőségének javítása, a meglévő burkola-
tok felújítása illetve új burkolatok építése részben önkormányza-
ti költségvetési forrásból (Radnóti u., Dózsa Gy. u. vége és a Park 
utca) részben az ingatlantulajdonosok útépítési együttműködésével 

(Cserfa u., Must u.) valósult 
meg. A 2013. évi költségve-
tési előirányzat terhére folya-
matban van a Hóvirág, Attila, 
Sólyom, Ibolya, Ezerjó, Egry 
J. Vadász utcák és Vadász-köz 
önerős útépítésének előkészí-
tése. 

Az útépítésekkel, útfelújí-
tásokkal egyidejűleg meg kell 
oldani az adott térség vízren-
dezési problémáit, melyek 
egy-egy zápor esetén nem 
csak kellemetlenséget okoz-
nak, de az utak állagát is je-
lentősen rontják. Az utóbbi 
évek rendkívül intenzív eső-
zései arra késztették az önkor-

mányzatot, hogy nagyobb gondot fordítson a belterületi vízrende-
zésre. 74 millió Ft pályázaton elnyert támogatással valósult meg a 
Vörösmarty utca térségének vízrendezése, költségvetési forrásból 
újított fel csapadékvíz hálózatot az önkormányzat a Dózsa György 
utcában és a Dr. Óvári Ferenc utcában. A közeljövőben megkezdő-
dik a Vöröshegyi utca és Balázs Béla utca környékének vízrendezése 
és a vízügyi hatóság kötelezése alapján meg kell oldani a Wesselényi 
strand parkolójának a csapadékvíz elvezetését is. 

A tavaszi intenzív csapadékos időjárás miatt partfalomlások kö-
vetkeztek be a 71. számú országos főút mentén, részben a Panorá-
ma sétánnyal közös szakaszon, részben a Balatonfüredi út kivezető 
szakaszán az Alsóörsi határúti ingatlanokkal és a Perem utcával ha-
táros szakaszon. Balatonalmádi város önkormányzatának képvise-
lő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújtott 
be a belügyminisztériumhoz. A helyreállítási munkákhoz mintegy 
80 m Ft támogatást nyertünk 10%-os önerő biztosítása ellenében. 
A tervezés folyamatban van.

A szennyvízcsatorna hálózat bővítésének jogi feltételei az időköz-
ben jogerőssé vált vízjogi létesítési engedélyre tekintettel adottak. 
A beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezetet bizto-
sító pályázati kiírás felfüggesztése miatt a kivitelezés még nem kez-
dődhetett el.

A települési környezet javításán túl turisztikai és kulturális szem-
pontból is fontos esemény volt az Európa Szoborpark felavatása. 
Célunk egységes arculatú szoborpark kialakítása, nemzetközileg is 
elismert turisztikai vonzerő igényes helyszínen hazai és nemzetkö-
zi kulturális programok lebonyolítására. A LEADER pályázaton 35 
643 E Ft-tal támogatott, önkormányzati költségvetéséből további 
14 330 828 Ft saját erővel kiegészített beruházás segítségével elké-
szültek a szobortalapzatok, a burkolt útvonalak, a közvilágítási kan-
deláberek, valamint a kerékpáros pihenőhely az ivókúttal. Sajnos a 
pályázat nem tette lehetővé maguknak a szobrok beszerzésének, fel-
állításának, szállításának a finanszírozását, ezért Veszeli Lajos bala-
tonalmádi festőművész, a projekt művészeti koordinátora vezetésé-
vel széles körű összefogás jött létre. A művészek, felajánlók az alko-
tásokat térítésmentesen ajánlották fel a Szoborparknak. Már a meg-
valósítás kapcsán is felmerült az elhelyezendő szobrok biztonságá-

nak kérdése. A Szoborpark helye és a javasolt rendszer lehetővé tet-
te a Wesselényi strandra tervezett kamerákon felül a Szoborparkba 
8 db térfigyelő kamera elhelyezését is. Ennek a rendszernek a kiépí-
téséhez 6,5 millió forintot nyert önkormányzatunk. 

Sikeresek a vasúti-közúti aluljáróban rendezett – igen kedvező fo-
gadtatású – kiállítások is. Sajnálatos, hogy a MÁV felelős vezetőinek 
ígérete ellenére nem történt javulás az aluljáró lépcsőinek és burko-
latának rossz műszaki állapotában. Helyi civil szervezet kezdemé-
nyezésére, vállalkozó bevonásával történt egyeztetés a MÁV-val a 
Káptalanfüredi vasúti megálló épületének hasznosítására, városké-
pi megjelenésének javítására, ez azonban nem vezetett eredményre.

A „Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázatunk-
ra 47 millió Ft. támogatást nyertünk 2012 decemberében. Ebből a 
pénzből folytatódott a városközpont rekonstrukciója, melynek első 
ütemében az Egészségügyi Központ előtti park felújításán túl, meg-
újult a Baross Gábor utca járdájának egy szakasza és kibővült a Szé-
chenyi sétányon lévő játszótér is. A rekonstrukció második ütemé-
ben fog elkészülni a Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló 
felújítása, melynek során a településkép javítása mellett mód nyílik 
a gyalogos és gépjárműforgalom jobb szétválasztására is. 

A Veszprémi út belterületi szakaszán saját költségvetési forrásból 
folytatta önkormányzatunk a járdák felújítását. Az országos közutak 
melletti – közlekedésbiztonsági szempontból is szükséges - járdák 
megépítésére, felújítására csak jelentősebb összegű támogatás elnye-
rése esetén kerülhet sor a 71-es út Vörösberényi és Káptalanfüredi 
szakaszán, valamint a Felsőörsi út mentén. 

Az önkormányzat által biztosított önrész mellett a sportegyesü-
let nyújtott be eredményes pályázatot a Sporttelep öltözőépületé-
nek felújítására. Költségvetési forrásból valósult meg a Wesselényi 
strand főépületének nyílászáró cseréje és a Városgondnokság te-
lephelyén lévő csarnoképület tetőfelújítása. Ez utóbbihoz kapcso-
lódóan az épületet bérlő vállalkozó is végzett funkcióbővítő és te-
lepüléskép javító felújítási munkákat. Önkormányzatunk is hoz-
zájárult a Vörösberényi Református templom tetőzetének felújí-
tásához, valamint a Vörösberényi Kultúrház parketta és nyílászá-
ró cseréjéhez.

 Településképi, és közbiztonsági szempontból is jelentős beruhá-
zás az új Városi Rendőrkapitányság megépítése, amely az önkor-
mányzat által ajándékozott telken valósul meg jövő év első félév-
ében.

A Wesselényi strand büféépületek építésének pénzügyi fedezete 
rendelkezésre áll a 2013. évi költségvetésben bruttó 40 000 E Ft. 
összegben. A jelenleg alapozás alatt álló építkezést az ütemezés sze-
rint márciusra szerkezetkész állapotba kellene megépíteni ahhoz, 
hogy a leendő bérlők a strandszezon kezdetére a büféket üzemképes 
állapotba tudják hozni.

Pályázatot nyújtottunk be „Balatonalmádi Pannónia Kulturá-
lis Központ és Könyvtár napelemes rendszer telepítése” és „Bala-
tonalmádi Városgondnokság napelemes rendszer telepítése” cím-
mel a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosener-
gia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”című pályázati 
felhívásra. A Városgondnokság esetében pályázatunkat nyertesnek 
választották, a Pannóniára telepítendő rendszer támogatásáról még 
nincs döntés.

Strandi partvédőművek felújítására a BFT-hez beadott pályáza-
tunk nyert. Ennek köszönhetően 7,165 millió Ft. értékű felújítási 
munkákat végeztünk a strandjainkon

Szintén pályáztunk a Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER 
HACS által meghirdetett 1. számú intézkedésre a „Balatonalmá-
di LEADER hagyományőrző kulturközpont kialakítása” az Ady u. 
2–6. ingatlanon 30 millió pályázati + 8,1 millió Ft. önerő biztosítá-

sával. Decemberben kaptuk az értesítést, hogy pályázatunk kedve-
ző elbírálásban részesült.

Az Önkormányzat korábbi pályázat segítségével valósította meg 
városunk utóbbi évek legnagyobb beruházását a Balatonalmádi 
Egészségügyi Központot. Az új Egészségügyi Központunk szépen 
beindult, biztosítja a környező települések, mintegy 30 ezer lako-
sának ellátását. Minőségi ugrást jelent a működtetésben a 114 mil-
lió forint pályázati pénzből megvalósított Egészségfejlesztési Iroda 
megnyitása az Egészségház falain belül, mely szűrő vizsgálatokkal, 
felvilágosító programok szervezésével járul hozzá a kistérség lakói-
nak egészség megőrzéséhez.

Sokan kérdezték az elmúlt évben, hogy mennyi adóssága van Ba-
latonalmádinak, és milyen összeget jelentett a konszolidáció? A vá-
lasz hallatán többen mondták milyen kár, hogy nincs a városnak 
adóssága, mert elengedte volna az állam. Településünk hosszú idő 
óta kiegyensúlyozott, kiszámítható, felelős gazdálkodást folytat. Ezt 
az irányt követtük 2013-ban is, amikor a megnyert pályázataink-
hoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítottuk, az elmúlt évek-
hez hasonlóan. Nem költekeztünk felelőtlenül, nem vártuk, nem 
is várhattuk azt, hogy valaki majd kifizeti helyettünk a számlát. 
Egyébként ígéretet kaptak azon települések, melyeket a konszoli-
dáció nem érintett, hogy a jövőbeni fejlesztéseikhez támogatásban 
részesülnek. 

Ugyanakkor itt szeretném megköszönni a döntéshozóknak azt a 
150 millió forintot, melyet- egy decemberi kormánydöntésnek kö-
szönhetően- a város működési kiadásainak fedezetére kaptunk.

 
Azt ígérhetem, hogy az előző évekhez hasonlóképpen felelősen fo-
gunk gazdálkodni a ránk bízott anyagi javakkal. Az előttünk álló 
esztendő a felkészülés és a tervezés éve lesz. A 2024–2020-ig tartó 
időszakra való felkészülés jegyében a terveinket a lehetőségeinkkel 
összhangba kell hoznunk. 

A 2014-es esztendő városunk, és hazánk életében jelentős esemé-
nyeket tartogat. Idén háromszor is választunk. Tavasszal az országos, 
és az uniós, ősszel pedig az önkormányzati választások keretében. 
Bár a közélet és politika iránt egyre többen éreznek közönyt, vagy 
ellenszenvet, de mindenkinek tudnia kell, rajtunk választópolgár-
okon múlik, milyen lesz a jövőnk, kik kapnak fel hatalmazást arra, 
hogy hazán kat a békesség és a boldogulás útján előrevigyék, kik 
képviseljék Magyarországot az Unióban, illetve pol gármesterként 
és önkormány zati képviselőként Balatonalmádi jövőjéért dolgoz-
hassanak.

Az új esztendőhöz Kányádi Sándor soraival kívánok áldott, bé-
kés, boldog újévet városunk valamennyi polgárának!

 
„Ballag már az esztendő, 
vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 
vígan fütyörészve. 
 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő.”                        

Keszey János polgármester 2014 január 4-én elhangzott beszéde  
az Új Év köszöntő fogadáson.

Fotó: Töltési E.
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KrónikaKrónika
Jól döntöttem Decemberi képviselő-testületi ülés

Bálint Sándor képviselő – alpolgármesterré történt megválasztá-
sa miatt – a Humán bizottsági  tagságáról és az elnöki tisztség el-
látásáról 2013. november 28-án lemondott. A megüresedett elnö-
ki posztra dr. Walter Rózsa képviselő, a Humán Bizottság tagjának 
a nemrégiben képviselői mandátumhoz jutott Faust Gyula képvi-
selő került.

Keszey János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a Kormány Balatonalmádi Város feladatainak támogatása cél-
jából 150 millió Ft támogatást ítélt meg a központi költségve-
tésből. 

Jogszabály változás miatt vált szükségessé az önkormányzat 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló illetve a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének 
módosítása. A jogalkotók célja a szociális ellátórendszer átlát-
hatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése, így összevonásra 
került az eddig is nyújtott és a válsághelyzetek kezelését szol-
gáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás, és egy ún. önkormányzati segély ellátás ke-
rült kialakításra. 

Módosította a képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletét is, mivel Papkeszi 2014. január 
1-jétől csatlakozik a Társuláshoz szociális étkezés, házi segítségnyúj-
tás, családsegítés terén.

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítványt a 2013. évi támo-
gatásán felül további 300 ezer Ft-ban részesítette a képviselő-testü-
let a téli időszakban szociálisan rászorultak tűzifavásárlás és más, a 
létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sür-
gősségi kiadások céljából.

A képviselő-testület 2014. február 28-ig, a jövő évi költségve-
tés elfogadásáig meghosszabbította az Öböl TV Kft.-vel és a Vesz-
Pannon Média Kft.-vel kötendő médiaszerződéseket. 

Az önkormányzat tulajdonát képező Baross G. út 44. szám alat-
ti ingatlan a szakorvosi rendelések Egészségházba történő költözését 
követően megüresedett, melyet a Képviselő-testület korábbi dön-
tésének megfelelően 10 évre ingyenes használatba ad a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak, a Balatonalmádi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége elhelyezésének céljára. A képviselő-testü-
let a használati szerződésről döntött.

A képviselő-testület a Neptun strand ingatlan együttes bérleté-
re vonatkozó szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbította, 
mely már korábban is lehetővé tette azt, hogy a bérleményt az ön-
kormányzat a Budatava-stranddal együtt hasznosítsa, az ingatlan a 
strand kiegészítő területeként működött. 

Módosították az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet, melynek eredményeként a költségvetési főösszeg 85 mil-
lió 300 ezer Ft-tal növekedett 2 milliárd 496 millió Ft-ra.

Szükségesnek és indokoltnak tartotta az önkormányzat megal-
kotni a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, mely 
azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a 
2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és 
költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a ki-
adásaikat teljesítik.

Elfogadta továbbá a képviselő-testület a 2014. évi munkaterv-
ét, és az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervét. Módo-
sították a Városgondnokság alapító okiratát, továbbá megálla-
podás született hajléktalan személy ellátására, valamint az ön-
kormányzat meghosszabbította a Városgondnoksággal kötött, a 
Véghely u. 10. szám alatti Sporttelep üzemeltetésére vonatkozó 
szerződést is.  

Fotó: Pozsgai Miklós

Fél éve lettem e kisváros lakója. Akkor hagytam ott a nyüzsgő, 
lüktető fővárost, Budapestet. Igaz, komoly ok késztetett erre, ko-
moly szívműtét. A balatonfüredi utókezelés után döntöttem úgy, 
hogy életemet itt fogom tovább élni.

Fél év után már elmondhatom, hogy jól döntöttem. Van ennek 
a városnak egy megfoghatatlan bája, kisugárzása. De ami a legjob-
ban megfogott, az itt élők magabiztossága, lokálpatriotizmusa. Az 
elején féltem, ha vége lesz az idegenforgalmi szezonnak, mi lesz ve-
lem? Jön majd az unalom, nem lesznek programok, nem fogok tud-
ni mit kezdeni magammal. Szerencsére, az idő bebizonyította a té-
vedésemet.

Kezdődött azzal, ahogyan javult az egészségügyi állapotom, úgy tud-
tam egyre jobban felfedezni magát a várost. Fokozatosan tágítottam a 
sétáim sugarát, egyre több újdonság varázsolt el. Kezdtem a tóparti sé-
tákat, fényképezőgéppel a nyakamban. Egyre sűrűbben kattant fényké-
pezőgép, egyre több szebbnél szebb fotó készült. Engem szabályszerűen 
elvarázsolt az Európa szoborpark, a Pannónia Kulturális Központ kör-
nyéke. Bár, árnyalja a képet a belvárosban a volt Tulipán szállón még 
kint lévő árverési hirdetménytábla! Megfogott a Wesselényi strand kör-
nyékének rendezettsége, a sportpálya látványa. Meccsek nézése közben 
a nézők (köztük én is), óhatatlanul is a Balaton szépségében is gyönyör-
ködhettünk. Volt szerencsém megtekinteni a Szent jobb kápolnát és a 
Felsőörsi út tetejéről visszatekinthettem a festői balatoni tájra. Megle-
pett mennyire élénk és sokszínű a város kulturális élete. Egyedülálló a 
Vasút-Art-Járó szabadtéri kiállítóhely. Örülök, hogy mind a két eddigi 
kiállítást volt szerencsém megnézni. Voltam és megnéztem a másik kü-
lönlegességet, a Magtárat is. Van olyan érzésem, hogy sok más település 
megirigyelheti ezt a virágzó kulturális életet.

A gyönyörű Balaton

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a 
Pannónia könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

IX. forduló:
Ki volt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond?
Ki volt Laposa Dániel?
Ki volt Takács Imre?

A helyes válaszokat 2014. január 25-ig a Pannónia könyvtárába kér-
jük leadni. A válaszok elbírálását 2014. február 14-én, pénteken 16.30 
órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VII. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Csonka Ferenc? Csonka Ferenc Alsóörsön született és 

elhunyt Vörösberényben 1932-ben. 1888. januárban kezdte lelké-
szi tevékenységét Vörösberényben. Az orgona készítője a debre-
ceni Kerékgyártó István orgonakészítő. Csonka Ferenc kiváló pe-
dagógiai munkája mellett a közművelődés terén is sokat tett. 

Ki volt Tóth Ferenc? Tóth Ferenc Vörösberényben született 
1768-ban és elhunyt Pápán 1844-ben. Miután befejezte népiskolai 
tanulmányait Vörösberényben, a Debreceni Református Kollégium 
Gimnázium és Főiskoláján tanult tovább. 1793-ban tanársegéd és 
könyvtáros. 1799-ben nevelő dr. Teleki Sámuel bécsi házánál. 1800-
ban Göttingenben tovább tanul. 1801-ben tanár Pápán a teológia 
tanszékén, mint professzor a következő évben. Tóth Ferenc nevé-
hez fűződik az 1838-ban újból beindított kollégiumi nyomda meg-
indítása, 1827-től a dunántúli egyházkerület püspöke. Több köny-
ve jelent meg, pl. Homiletika 1802, Keresztény tudomány 1804, stb.

Ki volt Koszorus László? 1901-ben született és elhunyt 1966-
ban Vörösberényben. Tanulmányai befejeztével Szentkirály-
szabadján, Veszprémben, Enyingen, Mezőörsön és 1932-ben 
Vörösberényben helyettes lelkész. Majd 1934-ben már mint ren-
des lelkipásztor működik a református gyülekezetben. 1935-ben 
ő mondott lángoló beszédet a hazaszeretetről az almádi I. világ-
háborús emlékmű avatásán, mely ünnepségen József főherceg is 
részt vett. 1939-ben a leventemozgalom tisztikarának tagja volt 
(nem volt antiszemita). Rokonai és utóda Balatonalmádiban él-
nek.

VII. forduló helyezettjei a következők:
Első: Rajnai Kálmánné, második: Farkas Katalin. Gratulálunk a 

nyerteseknek.

Prima Díjas építész városunkban

Tehetséges emberek mindig sokan voltak, vannak, és minden bi-
zonnyal lesznek is Balatonalmádiban a tősgyökeresek között is, de 
sok nálunk élő tehetségnek választott szűkebb hazája városunk.  Mi 
pedig természetesen mindannyiukra büszkék vagyunk. Utóbbiak 
közé tartozik Ruttkay M. Gyula építész, aki Budapesten született, 
de  1965-ben  komoly építészeti munkák reményében Veszprémben 
költözött, majd öt éve városunk lakója lett. 

Az építészt 1988-ban Ybl Miklós díjjal, majd 1992-ben Építésze-
ti Nívódíjjal tüntették ki.

2013-ban a megyei Prima díj nyertese lett. Veszprém megyében 
több évtizedes építészeti munkásságán belül kiemelkedően fontos 
volt Ajka városközpontjának és Veszprém belvárosában a Kossuth 
Lajos utca tömbjének tervezése. Ajkai munkái húsz évig tartottak, 
mivel az egyik feladatot szinte még be sem fejezte, már körvonala-
zódott a következő munka. Veszprém belvárosának rehabilitáció-
ja több, mint tíz évet ölelt fel. Rendkívül izgalmas évtized volt ez 
munkásságában, mivel a feladat szokatlan és újszerű volt, ezzel járt, 
hogy a városépítészeti koncepciót a terület adottságai miatt részlete-
iben rugalmasan kellett és lehetett formálni. 

Tervezett templomokat, lakóépületeket, iskolákat és a balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium is az ő munkája.  

A Balatonalmádiba való költözés szerencsés váltás volt. 
A ma már kevesebb megterhelést jelentő építészeti tevékenység 

mellett mód van a szép lakókörnyezet élvezetére. Szívesen sétál ku-
tyájával, naponta megnézi a kikötőben nyarat váró hajóját, amivel 
vitorlázásra alkalmas időben gyakran száll vízre.

Kellemes meglepetésként érte, hogy ötven éves pályafutása el-
ismeréseképpen a Veszprém megyei Prima díjra jelölték. Megtisz-
teltetésnek érzi,  hogy a díjazáskor olyan kiváló társaságba került,  
mint a szintén díjat nyert prof. Dr. Veress Gábor, Tamás Ákos és 
Trócsányi Gergely. Maradandó alkotásaihoz, a most kapott díjhoz 
gratulálunk! Szolga Mária

Fotó: Pászti György

Ruttkay M. Gyula építész

Megkapó számomra a városias környezetben a szőlősorok renge-
tege, amely utal a Balaton-felvidék jellegzetességére, a finom szőlők-
re és a még finomabb Balaton-felvidéki borokra. Ami még lényeges 
elem a számomra, nem érzem itt Almádiban a politika tolakodását! 
Fél év alatt nem láttam, tapasztaltam csendben, vagy vadul politizá-
ló almádiakat, mint Budapesten, ahol eddig éltem!

Tudom, nem sokat láttam, tapasztaltam még eddig e csodás han-
gulatú kisvároskából. Felfedezésre vár még nagyon sok ismeretlen 
szép táj itt a számomra. Abban is bízom, hogy e felfedezésekben na-
gyon sok turista is részt fog venni. Olyanok, akik már sokszor jár-
tak Balatonalmádiban és olyanok, akik még nem voltak e kis „ék-
szerdobozban”.

Így, az új év első napjaiban nem is tudok mást kívánni az itt élők-
nek és természetesen magamnak, hogy ez az esztendő hozzon sok si-
kert, örömet és boldogságot a városnak, a lakóinak és az itt megfor-
duló vendégeknek! Pozsgai Miklós

Balról jobbra Kovács István, Rajnai Kálmánné és Farkas Katalin

Fotó: Töltési E.
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KrónikaKrónika
Jól döntöttem Decemberi képviselő-testületi ülés

Bálint Sándor képviselő – alpolgármesterré történt megválasztá-
sa miatt – a Humán bizottsági  tagságáról és az elnöki tisztség el-
látásáról 2013. november 28-án lemondott. A megüresedett elnö-
ki posztra dr. Walter Rózsa képviselő, a Humán Bizottság tagjának 
a nemrégiben képviselői mandátumhoz jutott Faust Gyula képvi-
selő került.

Keszey János polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a Kormány Balatonalmádi Város feladatainak támogatása cél-
jából 150 millió Ft támogatást ítélt meg a központi költségve-
tésből. 

Jogszabály változás miatt vált szükségessé az önkormányzat 
gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló illetve a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletének 
módosítása. A jogalkotók célja a szociális ellátórendszer átlát-
hatóbbá tétele és az ellátások egyszerűsítése, így összevonásra 
került az eddig is nyújtott és a válsághelyzetek kezelését szol-
gáló átmeneti segély, temetési segély és rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatás, és egy ún. önkormányzati segély ellátás ke-
rült kialakításra. 

Módosította a képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti In-
tézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról szóló rendeletét is, mivel Papkeszi 2014. január 
1-jétől csatlakozik a Társuláshoz szociális étkezés, házi segítségnyúj-
tás, családsegítés terén.

Az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítványt a 2013. évi támo-
gatásán felül további 300 ezer Ft-ban részesítette a képviselő-testü-
let a téli időszakban szociálisan rászorultak tűzifavásárlás és más, a 
létbiztonságot átmenetileg segítő alapmegélhetéssel kapcsolatos sür-
gősségi kiadások céljából.

A képviselő-testület 2014. február 28-ig, a jövő évi költségve-
tés elfogadásáig meghosszabbította az Öböl TV Kft.-vel és a Vesz-
Pannon Média Kft.-vel kötendő médiaszerződéseket. 

Az önkormányzat tulajdonát képező Baross G. út 44. szám alat-
ti ingatlan a szakorvosi rendelések Egészségházba történő költözését 
követően megüresedett, melyet a Képviselő-testület korábbi dön-
tésének megfelelően 10 évre ingyenes használatba ad a Veszprém 
Megyei Kormányhivatalnak, a Balatonalmádi Járási Hivatal Járási 
Munkaügyi Kirendeltsége elhelyezésének céljára. A képviselő-testü-
let a használati szerződésről döntött.

A képviselő-testület a Neptun strand ingatlan együttes bérleté-
re vonatkozó szerződést 2014. december 31-ig meghosszabbította, 
mely már korábban is lehetővé tette azt, hogy a bérleményt az ön-
kormányzat a Budatava-stranddal együtt hasznosítsa, az ingatlan a 
strand kiegészítő területeként működött. 

Módosították az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
rendeletet, melynek eredményeként a költségvetési főösszeg 85 mil-
lió 300 ezer Ft-tal növekedett 2 milliárd 496 millió Ft-ra.

Szükségesnek és indokoltnak tartotta az önkormányzat megal-
kotni a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét, mely 
azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a 
2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és 
költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedik, a ki-
adásaikat teljesítik.

Elfogadta továbbá a képviselő-testület a 2014. évi munkaterv-
ét, és az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési tervét. Módo-
sították a Városgondnokság alapító okiratát, továbbá megálla-
podás született hajléktalan személy ellátására, valamint az ön-
kormányzat meghosszabbította a Városgondnoksággal kötött, a 
Véghely u. 10. szám alatti Sporttelep üzemeltetésére vonatkozó 
szerződést is.  

Fotó: Pozsgai Miklós

Fél éve lettem e kisváros lakója. Akkor hagytam ott a nyüzsgő, 
lüktető fővárost, Budapestet. Igaz, komoly ok késztetett erre, ko-
moly szívműtét. A balatonfüredi utókezelés után döntöttem úgy, 
hogy életemet itt fogom tovább élni.

Fél év után már elmondhatom, hogy jól döntöttem. Van ennek 
a városnak egy megfoghatatlan bája, kisugárzása. De ami a legjob-
ban megfogott, az itt élők magabiztossága, lokálpatriotizmusa. Az 
elején féltem, ha vége lesz az idegenforgalmi szezonnak, mi lesz ve-
lem? Jön majd az unalom, nem lesznek programok, nem fogok tud-
ni mit kezdeni magammal. Szerencsére, az idő bebizonyította a té-
vedésemet.

Kezdődött azzal, ahogyan javult az egészségügyi állapotom, úgy tud-
tam egyre jobban felfedezni magát a várost. Fokozatosan tágítottam a 
sétáim sugarát, egyre több újdonság varázsolt el. Kezdtem a tóparti sé-
tákat, fényképezőgéppel a nyakamban. Egyre sűrűbben kattant fényké-
pezőgép, egyre több szebbnél szebb fotó készült. Engem szabályszerűen 
elvarázsolt az Európa szoborpark, a Pannónia Kulturális Központ kör-
nyéke. Bár, árnyalja a képet a belvárosban a volt Tulipán szállón még 
kint lévő árverési hirdetménytábla! Megfogott a Wesselényi strand kör-
nyékének rendezettsége, a sportpálya látványa. Meccsek nézése közben 
a nézők (köztük én is), óhatatlanul is a Balaton szépségében is gyönyör-
ködhettünk. Volt szerencsém megtekinteni a Szent jobb kápolnát és a 
Felsőörsi út tetejéről visszatekinthettem a festői balatoni tájra. Megle-
pett mennyire élénk és sokszínű a város kulturális élete. Egyedülálló a 
Vasút-Art-Járó szabadtéri kiállítóhely. Örülök, hogy mind a két eddigi 
kiállítást volt szerencsém megnézni. Voltam és megnéztem a másik kü-
lönlegességet, a Magtárat is. Van olyan érzésem, hogy sok más település 
megirigyelheti ezt a virágzó kulturális életet.

A gyönyörű Balaton

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra 

hívja az Almádi Újság olvasóit. Minden szám-
ban felteszünk három helytörténettel kapcsola-
tos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a 
Pannónia könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

IX. forduló:
Ki volt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond?
Ki volt Laposa Dániel?
Ki volt Takács Imre?

A helyes válaszokat 2014. január 25-ig a Pannónia könyvtárába kér-
jük leadni. A válaszok elbírálását 2014. február 14-én, pénteken 16.30 
órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VII. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Csonka Ferenc? Csonka Ferenc Alsóörsön született és 

elhunyt Vörösberényben 1932-ben. 1888. januárban kezdte lelké-
szi tevékenységét Vörösberényben. Az orgona készítője a debre-
ceni Kerékgyártó István orgonakészítő. Csonka Ferenc kiváló pe-
dagógiai munkája mellett a közművelődés terén is sokat tett. 

Ki volt Tóth Ferenc? Tóth Ferenc Vörösberényben született 
1768-ban és elhunyt Pápán 1844-ben. Miután befejezte népiskolai 
tanulmányait Vörösberényben, a Debreceni Református Kollégium 
Gimnázium és Főiskoláján tanult tovább. 1793-ban tanársegéd és 
könyvtáros. 1799-ben nevelő dr. Teleki Sámuel bécsi házánál. 1800-
ban Göttingenben tovább tanul. 1801-ben tanár Pápán a teológia 
tanszékén, mint professzor a következő évben. Tóth Ferenc nevé-
hez fűződik az 1838-ban újból beindított kollégiumi nyomda meg-
indítása, 1827-től a dunántúli egyházkerület püspöke. Több köny-
ve jelent meg, pl. Homiletika 1802, Keresztény tudomány 1804, stb.

Ki volt Koszorus László? 1901-ben született és elhunyt 1966-
ban Vörösberényben. Tanulmányai befejeztével Szentkirály-
szabadján, Veszprémben, Enyingen, Mezőörsön és 1932-ben 
Vörösberényben helyettes lelkész. Majd 1934-ben már mint ren-
des lelkipásztor működik a református gyülekezetben. 1935-ben 
ő mondott lángoló beszédet a hazaszeretetről az almádi I. világ-
háborús emlékmű avatásán, mely ünnepségen József főherceg is 
részt vett. 1939-ben a leventemozgalom tisztikarának tagja volt 
(nem volt antiszemita). Rokonai és utóda Balatonalmádiban él-
nek.

VII. forduló helyezettjei a következők:
Első: Rajnai Kálmánné, második: Farkas Katalin. Gratulálunk a 

nyerteseknek.

Prima Díjas építész városunkban

Tehetséges emberek mindig sokan voltak, vannak, és minden bi-
zonnyal lesznek is Balatonalmádiban a tősgyökeresek között is, de 
sok nálunk élő tehetségnek választott szűkebb hazája városunk.  Mi 
pedig természetesen mindannyiukra büszkék vagyunk. Utóbbiak 
közé tartozik Ruttkay M. Gyula építész, aki Budapesten született, 
de  1965-ben  komoly építészeti munkák reményében Veszprémben 
költözött, majd öt éve városunk lakója lett. 

Az építészt 1988-ban Ybl Miklós díjjal, majd 1992-ben Építésze-
ti Nívódíjjal tüntették ki.

2013-ban a megyei Prima díj nyertese lett. Veszprém megyében 
több évtizedes építészeti munkásságán belül kiemelkedően fontos 
volt Ajka városközpontjának és Veszprém belvárosában a Kossuth 
Lajos utca tömbjének tervezése. Ajkai munkái húsz évig tartottak, 
mivel az egyik feladatot szinte még be sem fejezte, már körvonala-
zódott a következő munka. Veszprém belvárosának rehabilitáció-
ja több, mint tíz évet ölelt fel. Rendkívül izgalmas évtized volt ez 
munkásságában, mivel a feladat szokatlan és újszerű volt, ezzel járt, 
hogy a városépítészeti koncepciót a terület adottságai miatt részlete-
iben rugalmasan kellett és lehetett formálni. 

Tervezett templomokat, lakóépületeket, iskolákat és a balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium is az ő munkája.  

A Balatonalmádiba való költözés szerencsés váltás volt. 
A ma már kevesebb megterhelést jelentő építészeti tevékenység 

mellett mód van a szép lakókörnyezet élvezetére. Szívesen sétál ku-
tyájával, naponta megnézi a kikötőben nyarat váró hajóját, amivel 
vitorlázásra alkalmas időben gyakran száll vízre.

Kellemes meglepetésként érte, hogy ötven éves pályafutása el-
ismeréseképpen a Veszprém megyei Prima díjra jelölték. Megtisz-
teltetésnek érzi,  hogy a díjazáskor olyan kiváló társaságba került,  
mint a szintén díjat nyert prof. Dr. Veress Gábor, Tamás Ákos és 
Trócsányi Gergely. Maradandó alkotásaihoz, a most kapott díjhoz 
gratulálunk! Szolga Mária

Fotó: Pászti György

Ruttkay M. Gyula építész

Megkapó számomra a városias környezetben a szőlősorok renge-
tege, amely utal a Balaton-felvidék jellegzetességére, a finom szőlők-
re és a még finomabb Balaton-felvidéki borokra. Ami még lényeges 
elem a számomra, nem érzem itt Almádiban a politika tolakodását! 
Fél év alatt nem láttam, tapasztaltam csendben, vagy vadul politizá-
ló almádiakat, mint Budapesten, ahol eddig éltem!

Tudom, nem sokat láttam, tapasztaltam még eddig e csodás han-
gulatú kisvároskából. Felfedezésre vár még nagyon sok ismeretlen 
szép táj itt a számomra. Abban is bízom, hogy e felfedezésekben na-
gyon sok turista is részt fog venni. Olyanok, akik már sokszor jár-
tak Balatonalmádiban és olyanok, akik még nem voltak e kis „ék-
szerdobozban”.

Így, az új év első napjaiban nem is tudok mást kívánni az itt élők-
nek és természetesen magamnak, hogy ez az esztendő hozzon sok si-
kert, örömet és boldogságot a városnak, a lakóinak és az itt megfor-
duló vendégeknek! Pozsgai Miklós

Balról jobbra Kovács István, Rajnai Kálmánné és Farkas Katalin

Fotó: Töltési E.
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Szilveszter, ünnep, tél, hideg...
Az elmúlt tél rendkívül hideg időjárása, a márciusi hóvihar után 

talán már komolyan vesszük, ha a meteorológiai szolgálat előjelezé-
se veszélyhelyzetre hívja fel figyelmünket.

Szép és megható történeteket tudnak mesélni azok, akik ezekben 
az időszakokban elesett, magatehetetlen, veszélybe került embertár-
saikon segítettek. A híradásokban is találkozhattunk az önzetlenség 
elismerésével, hálás köszönetekkel.

A rendőrség részéről már az ősszel megtörtént a veszélyeztetett 
csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezé-
se, felkeresése. Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! 
Sok idős ember is él egyedül. Köztük és a fiatalabbak között is van-
nak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magu-
kat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső he-
lyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, 
akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben jobban kell fi-
gyelnünk! 

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, rendsze-
resen felkeresi az ismert tartózkodási helyeket, elesett embereket sa-
ját otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjen, vagy jelezze az 
önkormányzatoknak, társhatóságoknak hol, milyen segítségre len-
ne szükség. 

Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen 
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!

A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési 
szempontból is jelentős, mert a mozgás elriasztja a rossz szándék-
kal érkezőket, akik a felügyelet nélkül hagyott nyaralókat feltörik, 
és esetenként csak téli szállásra használják. 

Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran alkohol 
hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garázdaságok, ron-
gálások, hangoskodások. Nemcsak a környezetünkben élők, bará-
taink hangulatát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a rend-
őri intézkedést igénylő, kihívó magatartásunk. Az egymásra figyelés 
szórakozás közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük vele, hogy is-
merőseink, barátaink szabálysértést, bűncselekményt kövessenek el, 
vagy váljanak annak áldozatává. A közelgő Szilveszter éppen ilyen 
alkalom!

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak 
a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító 
eszközöket vegyük igénybe az év végi programok színesítéséhez. A 
médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó informáci-
ókat vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár 
gyermekeink sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhat-
juk. Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Pályázat
Milyen lesz városunk 2024-ben?

Címmel pályázatot hirdet, 10 évesnél idősebb nem hivatásos alko-
tók számára a vörösberényi kultúrház

Várjuk a tetszőleges technikával készült (rajz, festmény, plasztika)
kiállításra alkalmas állapotú, keretezett, paszpartuval ellátott, akasz-
tózott a témához kapcsolódó műveket.

Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással pályázhat. Az alkotásokat lead-
hatják a vörösberényi kultúrházban munkanapokon 16-19 óra között 
legkésőbb 2014. március 5-ig

A kiállítást megnyitja Jáger István grafikusművész
A kiállítás megnyitó 2013. március 9-én 16 órakor lesz
További információ, 06 20 991 6213

Köszönet  a támogatóknak
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub működéséhez, programjainak 

megvalósításához, művészeti csoportjainak – a néptánccsoport 
és a népdalkör – fenntartásához szükséges anyagi forrást az ön-
kormányzati pályázaton túl csak a jótékonysági bálok bevétele je-
lenti.

Végtelen jó érzés, hogy Balatonalmádiban  tisztelik  és  megbe-
csülik a nyugdíjasokat, az idős embereket és évről évre –  a névsze-
rinti felsorolástól most eltekintve – a felkeresett intézmények, üz-
letek, butikok, virágboltok, fodrász szalonok, vállalkozók, magán-
személyek, éttermek, cukrászdák valamennyien tombolatárgyak 
és több ezer forint értékű szolgáltatások, ajándékutalványok fel-
ajánlásával szívesen segítik a nyugdíjas klub rendezvényeit.

Ezúton mondok hálás köszönetet  klubunk nevében minden 
kedves támogatónknak, és tisztelettel kívánok jó egészséget,  si-
kerekben, örömökben gazdag, békés  új esztendőt mindnyájuk-
nak.

Lencse Sándor a klub elnöke

Táncoktatás
kezdőknek és mindenkinek, aki szereti a népi kultúrát!
Várjuk azokat a 6 és100 év közötti fiatalokat, elsősorban párokat, 

de lányokat, fiukat szólóban is, akik szívesen táncolnának egy népi 
mulatságban kiváló muzsikára! Péntekenként 17.30–19 óráig tartunk 
néptánc órákat a vörösberényi kultúrházban.

Elsősorban a táncházakban táncolható táncokat ismerjük meg, 
úgymint Szék, Mezőség, Kalotaszeg, Felső-Tisza vidék stb. Már né-
hány foglalkozás után bátran kamatoztatható az a tudás, amit a fog-
lalkozások során sajátítunk el. Aki szeretne vidám csapatunkhoz csat-
lakozni, jöjjön el a fenti időpontban a próbára.

Érdeklődni lehet: Kovács Krisztiánnál (KIKI)-nél:  06 20 264 1561 
vagy a 20 991 6213-as telefonszámon.

Közösségben táncolni jó és felüdíti a lelket.

Néptánc est - Újra együtt  
a színpadon...

Február első napján – szombaton –  a vörösberényi kultúrház-
ban, 17 órától bemutatkoznak Balatonalmádi néptánccsoportjai. 
Fellépnek a Kökörcsin, a Gurgolya, a Botorka és a Ringató Balaton 
táncegyüttesek. Muzsikál a Fondor zenekar. A műsor után közvet-
lenül gyermek, majd felnőtt táncházzal múlathatja idejét minden 
folklórbolond! Belépti díj 500 Ft, 14 éves korig díjtalan!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk önt, kedves családját és bará-

ti körét a vörösberényi művelődési házban 2014. február 22-én szom-
baton 19.30 órakor kezdődő vacsorával egybekötött jótékonysági

         FERGETEGES  FARSANGI  BÁLRA

Zene Tóth István zenész, BÜFÉ (rövid italok, sör, bor, pezsgő, kávé,  
stb.) Tombola, értékes nyeremények. Megjelenés, jelmezben vagy jel-
mez nélkül.

A vendégek fogadása üdvözlő itallal 18.30–19.30-ig
A jelmezesek felvonulása 19.30-kor (A legjobb jelmezeket díjaz-

zuk.)
Vacsora: 20.00 órakor, magyaros gulyásleves és farsangi fánk
Belépő ára: 2500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát és az az üdvöz-

lő italt
Asztalfoglalás: a művelődési házban hétköznapokon: 16–18-ig. Ér-

deklődni: a 30 902 4268 számon.
Jó szórakozást kíván a rendezőség, a Borostyán Népdalkör, a  Rin-

gató Balaton Néptánccsoport, és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub.

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. január 11-től 2014. február végéig

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Január 15 szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Közbiztonság és a helyes közlekedés tudnivalói
Előadó: Balogh Csaba, a Közbiztonsági Közalapít-
vány elnöke
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Január 17. péntek 17 óra
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Gombák bemutatása videofilmen
Fényképezte Szenthe László
Helyszín: a Pannónia olvasóterme

Január 18. szombat 15 óra
Cimbora
Öltözködés a honfoglalás korában
Helyszín: Györgyi Dénes általános iskola

Január 18. szombat 18 óra
Tizenegy éves a Pannónia
Születésnapi műsor
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 22. szerda 18 óra
Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 25. szombat 17 óra
Gyermekszínház – gyermekelőadással
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 25. szombat 19 órától
A Vöröskereszt Vörösberényi alapszervezetének jó-
tékonysági bálja
Zene, tánc, tombola.
Helyszín: vörösberényi kultúrház
Információ: 06 30 505 0376

Január 29 szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Batyus, svédasztalos pótszilveszter a klubban
Pezsgős koccintás, tombolasorsolás
Vendég: Kovács Mihály a Pizza étterem tulajdonosa 
és zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Január 1–január 30-ig
Az ég a vízre ráhajol…
Molnár C. Pál és Kontuly Béla emlékkiállítása
Helyszín: Pannónia

Február 1. szombat 9 óra
Horgászközgyűlés
Szervező: BASHE
Helyszín: Pannónia

Február 1 szombat 19 óra 
Horgászbál 
Szervező: BASHE
Helyszín: Pannónia

Február 1. szombat 19 órától
Folklórbolondok estje 
Közreműködnek, a Balatonalmádiban működő 
néptánccsoportok
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: 06 20 264 1561

Február 5. szerda
TIPEGŐK FARSANGJA
a Pannóniában, a Baba Mama Klub szervezésében

Február 7. péntek 17 óra 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának programja
Ehető és mérgező gomba párok bemutatása fotókról 
Szenthe László előadása 
Helyszín: a Pannónia olvasóterme 

Február 12. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Időskori betegségek megelőzése
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 14. péntek
Valentin nap a Pannóniában

Február 15. szombat 15 óra
Cimbora
Honfoglalás kori lakoma és ügyességi játék
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 21. péntek 17 óra 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának programja
Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos vi-
lága II. 
Dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Helyszín: a Pannónia olvasóterme

Február 22. szombat 19,30-tól  
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Fergeteges farsangi bál, zenél Tóth István
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 26. szerda 16 órától
15 éves a Vörösberényi nyugdíjas klub
Ünnepi műsor, vacsora, vezetőségválasztás és zenés 
szüli napi rendezvény
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 28. péntek 19 óra
Keresztény bál
Helyszín: vörösberényi kultúrház

A Györgyi Dénes általános iskola tanulói megható műsorral köszöntötték a karácsonyt

Fotó: Pászti György
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Szilveszter, ünnep, tél, hideg...
Az elmúlt tél rendkívül hideg időjárása, a márciusi hóvihar után 

talán már komolyan vesszük, ha a meteorológiai szolgálat előjelezé-
se veszélyhelyzetre hívja fel figyelmünket.

Szép és megható történeteket tudnak mesélni azok, akik ezekben 
az időszakokban elesett, magatehetetlen, veszélybe került embertár-
saikon segítettek. A híradásokban is találkozhattunk az önzetlenség 
elismerésével, hálás köszönetekkel.

A rendőrség részéről már az ősszel megtörtént a veszélyeztetett 
csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezé-
se, felkeresése. Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! 
Sok idős ember is él egyedül. Köztük és a fiatalabbak között is van-
nak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magu-
kat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső he-
lyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, 
akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben jobban kell fi-
gyelnünk! 

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, rendsze-
resen felkeresi az ismert tartózkodási helyeket, elesett embereket sa-
ját otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjen, vagy jelezze az 
önkormányzatoknak, társhatóságoknak hol, milyen segítségre len-
ne szükség. 

Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen 
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!

A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési 
szempontból is jelentős, mert a mozgás elriasztja a rossz szándék-
kal érkezőket, akik a felügyelet nélkül hagyott nyaralókat feltörik, 
és esetenként csak téli szállásra használják. 

Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran alkohol 
hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garázdaságok, ron-
gálások, hangoskodások. Nemcsak a környezetünkben élők, bará-
taink hangulatát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a rend-
őri intézkedést igénylő, kihívó magatartásunk. Az egymásra figyelés 
szórakozás közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük vele, hogy is-
merőseink, barátaink szabálysértést, bűncselekményt kövessenek el, 
vagy váljanak annak áldozatává. A közelgő Szilveszter éppen ilyen 
alkalom!

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak 
a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító 
eszközöket vegyük igénybe az év végi programok színesítéséhez. A 
médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó informáci-
ókat vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár 
gyermekeink sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhat-
juk. Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Pályázat
Milyen lesz városunk 2024-ben?

Címmel pályázatot hirdet, 10 évesnél idősebb nem hivatásos alko-
tók számára a vörösberényi kultúrház

Várjuk a tetszőleges technikával készült (rajz, festmény, plasztika)
kiállításra alkalmas állapotú, keretezett, paszpartuval ellátott, akasz-
tózott a témához kapcsolódó műveket.

Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással pályázhat. Az alkotásokat lead-
hatják a vörösberényi kultúrházban munkanapokon 16-19 óra között 
legkésőbb 2014. március 5-ig

A kiállítást megnyitja Jáger István grafikusművész
A kiállítás megnyitó 2013. március 9-én 16 órakor lesz
További információ, 06 20 991 6213

Köszönet  a támogatóknak
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub működéséhez, programjainak 

megvalósításához, művészeti csoportjainak – a néptánccsoport 
és a népdalkör – fenntartásához szükséges anyagi forrást az ön-
kormányzati pályázaton túl csak a jótékonysági bálok bevétele je-
lenti.

Végtelen jó érzés, hogy Balatonalmádiban  tisztelik  és  megbe-
csülik a nyugdíjasokat, az idős embereket és évről évre –  a névsze-
rinti felsorolástól most eltekintve – a felkeresett intézmények, üz-
letek, butikok, virágboltok, fodrász szalonok, vállalkozók, magán-
személyek, éttermek, cukrászdák valamennyien tombolatárgyak 
és több ezer forint értékű szolgáltatások, ajándékutalványok fel-
ajánlásával szívesen segítik a nyugdíjas klub rendezvényeit.

Ezúton mondok hálás köszönetet  klubunk nevében minden 
kedves támogatónknak, és tisztelettel kívánok jó egészséget,  si-
kerekben, örömökben gazdag, békés  új esztendőt mindnyájuk-
nak.

Lencse Sándor a klub elnöke

Táncoktatás
kezdőknek és mindenkinek, aki szereti a népi kultúrát!
Várjuk azokat a 6 és100 év közötti fiatalokat, elsősorban párokat, 

de lányokat, fiukat szólóban is, akik szívesen táncolnának egy népi 
mulatságban kiváló muzsikára! Péntekenként 17.30–19 óráig tartunk 
néptánc órákat a vörösberényi kultúrházban.

Elsősorban a táncházakban táncolható táncokat ismerjük meg, 
úgymint Szék, Mezőség, Kalotaszeg, Felső-Tisza vidék stb. Már né-
hány foglalkozás után bátran kamatoztatható az a tudás, amit a fog-
lalkozások során sajátítunk el. Aki szeretne vidám csapatunkhoz csat-
lakozni, jöjjön el a fenti időpontban a próbára.

Érdeklődni lehet: Kovács Krisztiánnál (KIKI)-nél:  06 20 264 1561 
vagy a 20 991 6213-as telefonszámon.

Közösségben táncolni jó és felüdíti a lelket.

Néptánc est - Újra együtt  
a színpadon...

Február első napján – szombaton –  a vörösberényi kultúrház-
ban, 17 órától bemutatkoznak Balatonalmádi néptánccsoportjai. 
Fellépnek a Kökörcsin, a Gurgolya, a Botorka és a Ringató Balaton 
táncegyüttesek. Muzsikál a Fondor zenekar. A műsor után közvet-
lenül gyermek, majd felnőtt táncházzal múlathatja idejét minden 
folklórbolond! Belépti díj 500 Ft, 14 éves korig díjtalan!

Meghívó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk önt, kedves családját és bará-

ti körét a vörösberényi művelődési házban 2014. február 22-én szom-
baton 19.30 órakor kezdődő vacsorával egybekötött jótékonysági

         FERGETEGES  FARSANGI  BÁLRA

Zene Tóth István zenész, BÜFÉ (rövid italok, sör, bor, pezsgő, kávé,  
stb.) Tombola, értékes nyeremények. Megjelenés, jelmezben vagy jel-
mez nélkül.

A vendégek fogadása üdvözlő itallal 18.30–19.30-ig
A jelmezesek felvonulása 19.30-kor (A legjobb jelmezeket díjaz-

zuk.)
Vacsora: 20.00 órakor, magyaros gulyásleves és farsangi fánk
Belépő ára: 2500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát és az az üdvöz-

lő italt
Asztalfoglalás: a művelődési házban hétköznapokon: 16–18-ig. Ér-

deklődni: a 30 902 4268 számon.
Jó szórakozást kíván a rendezőség, a Borostyán Népdalkör, a  Rin-

gató Balaton Néptánccsoport, és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub.

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. január 11-től 2014. február végéig

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Január 15 szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Közbiztonság és a helyes közlekedés tudnivalói
Előadó: Balogh Csaba, a Közbiztonsági Közalapít-
vány elnöke
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Január 17. péntek 17 óra
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Gombák bemutatása videofilmen
Fényképezte Szenthe László
Helyszín: a Pannónia olvasóterme

Január 18. szombat 15 óra
Cimbora
Öltözködés a honfoglalás korában
Helyszín: Györgyi Dénes általános iskola

Január 18. szombat 18 óra
Tizenegy éves a Pannónia
Születésnapi műsor
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 22. szerda 18 óra
Magyar Kultúra Napja
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 25. szombat 17 óra
Gyermekszínház – gyermekelőadással
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár

Január 25. szombat 19 órától
A Vöröskereszt Vörösberényi alapszervezetének jó-
tékonysági bálja
Zene, tánc, tombola.
Helyszín: vörösberényi kultúrház
Információ: 06 30 505 0376

Január 29 szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Batyus, svédasztalos pótszilveszter a klubban
Pezsgős koccintás, tombolasorsolás
Vendég: Kovács Mihály a Pizza étterem tulajdonosa 
és zenés szüli napi rendezvény
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Január 1–január 30-ig
Az ég a vízre ráhajol…
Molnár C. Pál és Kontuly Béla emlékkiállítása
Helyszín: Pannónia

Február 1. szombat 9 óra
Horgászközgyűlés
Szervező: BASHE
Helyszín: Pannónia

Február 1 szombat 19 óra 
Horgászbál 
Szervező: BASHE
Helyszín: Pannónia

Február 1. szombat 19 órától
Folklórbolondok estje 
Közreműködnek, a Balatonalmádiban működő 
néptánccsoportok
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: 06 20 264 1561

Február 5. szerda
TIPEGŐK FARSANGJA
a Pannóniában, a Baba Mama Klub szervezésében

Február 7. péntek 17 óra 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának programja
Ehető és mérgező gomba párok bemutatása fotókról 
Szenthe László előadása 
Helyszín: a Pannónia olvasóterme 

Február 12. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Időskori betegségek megelőzése
Vendégünk: Dr. Kulcsár Enikő háziorvos
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 14. péntek
Valentin nap a Pannóniában

Február 15. szombat 15 óra
Cimbora
Honfoglalás kori lakoma és ügyességi játék
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 21. péntek 17 óra 
Almádi Gombászok Asztaltársaságának programja
Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos vi-
lága II. 
Dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Helyszín: a Pannónia olvasóterme

Február 22. szombat 19,30-tól  
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Fergeteges farsangi bál, zenél Tóth István
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 26. szerda 16 órától
15 éves a Vörösberényi nyugdíjas klub
Ünnepi műsor, vacsora, vezetőségválasztás és zenés 
szüli napi rendezvény
Helyszín: vörösberényi kultúrház

Február 28. péntek 19 óra
Keresztény bál
Helyszín: vörösberényi kultúrház

A Györgyi Dénes általános iskola tanulói megható műsorral köszöntötték a karácsonyt

Fotó: Pászti György
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Krónika
„Jól lakni” kicsit másképp Eredményes karatékák

Mikulás–kupa Székesfehérvár
December 15-én, vasárnap II. korcsoportos kosarasaink Székes-

fehérvárra utaztak egy 8 csapatot felvonultató tornára a Fűzfői At-
létikai Klub színeiben.

Ez volt életünk első komoly megmérettetése és magunk is megle-
pődtünk, hogy a fehérvári kosár sulik csapatai ellen sorozatos győ-
zelmet aratva csoportelsőként kerültünk a döntőbe. A végső össze-
csapás izgalmas és fergeteges hangulatú játékából győztesen kerül-
tünk ki, így megszereztük az abszolút elsőséget és büszkén vettük át 
a Mikulás-kupát.

Győztes csapatunk tagjai:, Bartha Ida, Kalupka Beáta, Bar-
na Nóra, Kun Dorottya, Gerendai Máté, Bujtás Marcell, Csányi 
Márk, Komáromi Dániel, Howe Péter.

Ételbemutató és kóstoló népszarűsítette az egészséges táplálkozást

A Balatonalmádi óvodák egészségnevelési programja részeként 
2013. februárban csatlakoztunk az országos MintaMenza rendszer-
hez, amely nem okozott gondot, hiszen a program elvei alapján mű-
ködik főzőkonyhánk már két éve. Valljuk, hogy az egészséges élet-
módra nevelést már óvodáskorban el kell kezdeni. Fontos elősegíte-
ni a gyermek testi fejlődését és érzelmi nevelését egyaránt. Fő szem-
pont a gyermek „egészséges életmód” igényeinek megalapozása, a 
testápolás, a rendszeres mozgás, az öltözködés, a táplálkozás, vala-
mint a környezetéshez való viszonyának építése, amelyek kialakítás-
ban az óvodai élet mellett a szülők példamutató magatartásának is 
fontos szerepe van. Az együttműködés szilárd megalapozása végett 
Intézményünk hagyományteremtő céllal nyitott ajtókkal, előadá-
sokkal, kóstolóval várta a szülőket a védőnőkkel közös szervezésben, 
2013. december 2-án. 

Receptversenyt írtunk ki szülőknek, megszerveztük a délelőtti 
programot a gyermekeknek, délutáni előadásokat a szülők részére. 

A délelőtti program keretében a gyermekek megismerkedhettek 
a természet értékeivel Szilárd bácsi – a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park munkatársa – segítségével, az egészséges táplálkozás alapjaival, 
a tisztaság fogalmával, a mozgás fontosságával, a szelektív szemét-
gyűjtés, az újrahasznosítás, a környezetbarát magatartás lényegével.  
Állomásonként egy adott téma köré szervezett játékos feladattal vár-
tuk őket, melyek már eddig is részei voltak mindennapi életünknek. 

Délutáni interaktív előadások alatt megismerkedhettünk a tartó-
sítószer mentes eltevés lehetőségeiről a Csalán egyesület segítségé-
vel, a MintaMenza program célkitűzéseivel Dr. Andrásofszky Enikő 
– VEMKH NSZSZ megyei tisztifőorvos asszony előadásában. Záró 
részként Torday Szilvia dietetikus ismertetett meg az étel allergia, 
étel intolerancia fogalmával, tüneteivel, kezelési lehetőségeivel. Az 
előadások között kisorsoltuk a recept verseny győzteseit, akik csalá-
di belépőt nyertek a a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló Leader 
Kulturközpontba, a balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület felajánlásával, 
valamint külön díjban részesítettük receptíró „Nagypapánkat”. Az 
érdeklődőket egészséges ételekkel teli büféasztal is várta, ahol meg-
kóstolhatták, mit kapnak gyermekeit az óvodában. 

Napköziotthonos óvodák Balatonalmádi

A Balatonalmádi Shotokan Karate Do Nippon-Dojo csapata 
részt vett  2013. november 30-án a Shotokan Dojok Szövetségének 
Országos karate versenyén! A Balatonalmádi csapat eredményesen 
szerepelt ezen az évadzáró versenyen is.

Eredmények: Morvai Anna, Murányi Zsófia, Kiss Maja lány 
csapat kata versenyszám, ezüst érem, Morvai Anna kata verseny-
szám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem, Murányi Zsó-
fia  kumite versenyszám bronz érem, Blaskó Bianka,Varga Orsolya, 
Rézmüves Mónika női csapat kata versenyszám, bronz érem, Var-
ga Orsolya kata versenyszám, bronz érem, Szombathelyi Klaudia 
kata versenyszám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem, 
Sárossy Tibor kata versenyszám, arany érem, kumite versenyszám, 
bronz érem, Szakály Dávid kumite versenyszám, bronz érem, Mol-
nár Szabolcs kata versenyszám, bronz érem, Vörös András kata ver-
senyszám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem.

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Nippon-Dojo karatékái 
2013 december végén – évzáró eseményként – hosszú felkészülés 
után sikeres övvizsgát tettek.

Rézmüves Miklós 5. dan Nippon-Dojo S. E. elnök

Anyanyelvünkről   
  

Vizesnyolcas (1. rész)
Ugyan, ki emlékszik már arra a bizonyos vizes tölcsérre? Már-

mint rajtam kívül. Egy ideig boltban dolgoztam. Az inasgyereknek 
az volt az egyik feladata, hogy az üzlet előtti járdát tisztán tartsa. 
Tavasztól őszig több volt a piszok és a por. Mielőtt tisztára söpör-
te volna a területét, az egyik kezében fogott egy kis kanna vizet, a 
másikban pedig egy megfelelő méretű, pléh tölcsért. Ebbe töltötte 
a vizet, majd szép nyolcasokat rajzolt a tölcsér ide-oda mozgatásá-
val. Így a sepréskor nem verte fel a port. Aztán az ifjún rajta ragadt 
a név: Vizesnyolcas. De ez csak úgy eszembe jutott most a vízről, 
aminek inkább közszáji, illetőleg irodalmi vonatkozásairól, megje-
lenéseiről szólok.

Anyanyelvünk (benne irodalmunk) igen gazdag a közmondás-
okban, és szállóigékben. Ezek között pedig a víz előfordulását ke-
resem, hiszen ez éltető elemünk. A sok-sok, ismert közmondásból 
idézek néhányat: 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Azaz vessünk véget a kertelésnek, 
a mellébeszélésnek, mondjuk ki végre az igazat. Örökérvényű köz-
mondás.

Vizet prédikál és bort iszik. Bizony, mindnyájan ismerünk olya-
nokat, akik kifelé rendes embernek mutatkoznak, majd kiderül ró-
luk, hogy csak másokat bíztattak bizonyos nemes cselekedetekre, ők 
maguk azonban valójában aljas tettekre vetemednek.

Megfojtaná egy kanál vízben. Tudjuk, hogy ha valaki olyan rossz 
viszonyban van a szomszédjával, tréfásan még ezt is feltételeznénk 
róla.

Nehéz az ár ellen úszni. Való igaz, hogy sokszor kerülhetünk 
olyan helyzetbe, hogy személyek vagy események állandóan elle-
nünk dolgoznak. Így azután megnehezítik a munkánkat.

Vidéken is emlegetik, sok víz lefolyik addig a Dunán, azaz sok 
idő telik el valamilyen eseményig, történésig. Mi minden történhet 
ezalatt, még minden megváltozhat, jóra vagy rosszra is fordulhat.

Nem sok vizet zavar, jelentéktelen emberről, de eseményről is 
mondhatjuk.

Végül egy szólást említek meg, ami – legalább is az én gondola-
tomban – anyanyelvünk finomságára mutat rá. A latin szólás szó-
szerinti fordítása így hangzik

A víz kivájja a követ, nem erejével, hanem folyamatosságával. Való-
ban, a víznek roppant nagy az ereje, ezt nem kell részleteznem. De a 
szólás valódi jelentését jobban fejezi ki a nyelvünk, amikor annak első 
részét így használja: A csepp kivájja a követ. És ebben benne foglal-
tatik a lényeg, hogy a víz kicsinyke kis „egyede” is milyen erős! Arra 
gondoltam, hogy ez a finomítás onnan ered, hogy a sötét középkor-
ban a halálos ítéletet sokszor a legkegyetlenebb módon hajtották vég-
re,  vizet csepegtettek az elítélt fejére, mindaddig, amíg az illető meg 
nem bolondult, illetőleg meg nem halt. Ez mutatja a csepp erejét!

Legközelebb az irodalomból mutatok be néhány példát.
lang.miklos@chello.hu

Férfikönny

A Kommunális Kft.-től kifelé jövet nem tudja, hogy sírjon-e 
vagy nevessen. A borongós idő csak ront amúgy is nyomott han-
gulatán. Visszagondolt kisfiú korára, amikor azzal riogatták a szü-
lei, hogy ha nem tanul jobban, kukás lesz belőle. Akkor ebben 
semmi félelmetest nem látott, sőt kifejezetten vonzotta a lehető-
ség, hogy hátul kapaszkodva utazhat azon a szép, nagy autón. Lel-
kesedése miatt szülei inkább az utcaseprés rémét kezdték el felvá-
zolni, szoros összefüggésbe hozva a sötét jövőt az el nem készített 
házi feladataival. 

Aztán el is feledkezett a kukásautóról, megszerette a tanulást, je-
lesre érettségizett, majd az egyetem után mérnökként áll munkába. 
Családot alapított, házat is épített, és csak akkor pillantott rá a „sze-
metesekre”, amikor  karácsonykor, vagy húsvétkor egy-két ezer fo-
rintot nyomott a kezükbe. 

Szerette kényelmes, polgári életét, és amikor a gyerekeik kire-
pültek, nagyon jól érezte magát kettesben a feleségével. Derült 
égből villámcsapásként érte a gyár felszámolásának híre. Keser-
ves hónapok következtek. Az álláshirdetésekre elküldött pályáza-
tait életkora miatt visszautasították. Ijesztően fogyott a tartaléka, 
a pénztelenség miatt egyre többször zengett veszekedéstől ottho-
nuk.

Amikor azt olvasta, hogy a városi szemétszállító cég alkalmazottat 
keres, szemlesütve bár, de azonnal jelentkezett a munkára. Az ügy-
intéző hellyel sem kínálta, amíg a kínosan hosszú két perc alatt át-
nézte az önéletrajzát. 

Túlképzett! – mondta a fiatal nő közömbösen és  felemelte az asz-
talán megcsörrenő telefont. Székével az ablak felé fordult, láthatóan 
teljesen elfelejtve, hogy ő ott áll tőle kétméternyire.

Szó nélkül jött ki az irodából. Szinte futott le a lépcsőn, hogy 
kint, a forgalmas utcán végre beleolvadhasson a járókelők töme-
gébe. Nem figyelte, de tudta, hogy mindenki siet valahova, vagy 
sétál valakivel. A kávéházak teraszán teltház volt. Később a bol-
tok bezártak, órák múlva a teraszokon is összepakolták a széke-
ket. 

Gondolattalan bolyongásából egy ismerős hang zökkentette ki. 
Kicsit nyikorogva, meg-megállva, majd újra lassan elindulva egy 
szemétszállító autó tűnt fel a sarkon.

Igen, már hajnalodik… Szolga Mária

Recept
Köles tepsiben

20 dkg kölest főzzünk meg annyi vízben, ami épp ellepi. Pici sót 
vagy szupetveget tegyünk bele. Hamar fő. Vajazzunk meg egy jé-
nait. Terítsük bele a kölest. Tegyünk rá egy sor reszelt almát.

A következő sorba tegyünk 35 dkg túrót. Fele tehéntúró, fele juh-
túró legyen. A következő sorba dinsztelt póréhagymát tegyünk. Te-
tejére almaszeletek kerüljenek. Sütőben pirítsuk meg.  Ö.Á.

Csukás István: Januári hó hull

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!
Áhítattal figyelem, mint jó kolléga,
s igazán csak egy kicsit vagyok irigy.
A rigó menekülő csillagokat ír,
zaklatott ritmusa kihagyó szívverés,
a macska talpa sötéten pontozza
a sorvégeket, pont, pont, pont, lehet tűnődni,
lehet borzongani, hogy semmi se változott,
s hogy erről sohasem a vers tehet.
De bosszúsan eltörli e sorokat az ég,
belepi hóval, s rábólint a bennünk
lapító, mi is? Talán a remény,
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„Jól lakni” kicsit másképp Eredményes karatékák

Mikulás–kupa Székesfehérvár
December 15-én, vasárnap II. korcsoportos kosarasaink Székes-

fehérvárra utaztak egy 8 csapatot felvonultató tornára a Fűzfői At-
létikai Klub színeiben.

Ez volt életünk első komoly megmérettetése és magunk is megle-
pődtünk, hogy a fehérvári kosár sulik csapatai ellen sorozatos győ-
zelmet aratva csoportelsőként kerültünk a döntőbe. A végső össze-
csapás izgalmas és fergeteges hangulatú játékából győztesen kerül-
tünk ki, így megszereztük az abszolút elsőséget és büszkén vettük át 
a Mikulás-kupát.

Győztes csapatunk tagjai:, Bartha Ida, Kalupka Beáta, Bar-
na Nóra, Kun Dorottya, Gerendai Máté, Bujtás Marcell, Csányi 
Márk, Komáromi Dániel, Howe Péter.

Ételbemutató és kóstoló népszarűsítette az egészséges táplálkozást

A Balatonalmádi óvodák egészségnevelési programja részeként 
2013. februárban csatlakoztunk az országos MintaMenza rendszer-
hez, amely nem okozott gondot, hiszen a program elvei alapján mű-
ködik főzőkonyhánk már két éve. Valljuk, hogy az egészséges élet-
módra nevelést már óvodáskorban el kell kezdeni. Fontos elősegíte-
ni a gyermek testi fejlődését és érzelmi nevelését egyaránt. Fő szem-
pont a gyermek „egészséges életmód” igényeinek megalapozása, a 
testápolás, a rendszeres mozgás, az öltözködés, a táplálkozás, vala-
mint a környezetéshez való viszonyának építése, amelyek kialakítás-
ban az óvodai élet mellett a szülők példamutató magatartásának is 
fontos szerepe van. Az együttműködés szilárd megalapozása végett 
Intézményünk hagyományteremtő céllal nyitott ajtókkal, előadá-
sokkal, kóstolóval várta a szülőket a védőnőkkel közös szervezésben, 
2013. december 2-án. 

Receptversenyt írtunk ki szülőknek, megszerveztük a délelőtti 
programot a gyermekeknek, délutáni előadásokat a szülők részére. 

A délelőtti program keretében a gyermekek megismerkedhettek 
a természet értékeivel Szilárd bácsi – a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park munkatársa – segítségével, az egészséges táplálkozás alapjaival, 
a tisztaság fogalmával, a mozgás fontosságával, a szelektív szemét-
gyűjtés, az újrahasznosítás, a környezetbarát magatartás lényegével.  
Állomásonként egy adott téma köré szervezett játékos feladattal vár-
tuk őket, melyek már eddig is részei voltak mindennapi életünknek. 

Délutáni interaktív előadások alatt megismerkedhettünk a tartó-
sítószer mentes eltevés lehetőségeiről a Csalán egyesület segítségé-
vel, a MintaMenza program célkitűzéseivel Dr. Andrásofszky Enikő 
– VEMKH NSZSZ megyei tisztifőorvos asszony előadásában. Záró 
részként Torday Szilvia dietetikus ismertetett meg az étel allergia, 
étel intolerancia fogalmával, tüneteivel, kezelési lehetőségeivel. Az 
előadások között kisorsoltuk a recept verseny győzteseit, akik csalá-
di belépőt nyertek a a balatonfűzfői Balaton Csillagvizsgáló Leader 
Kulturközpontba, a balatonfűzfői VÁCISZ Egyesület felajánlásával, 
valamint külön díjban részesítettük receptíró „Nagypapánkat”. Az 
érdeklődőket egészséges ételekkel teli büféasztal is várta, ahol meg-
kóstolhatták, mit kapnak gyermekeit az óvodában. 

Napköziotthonos óvodák Balatonalmádi

A Balatonalmádi Shotokan Karate Do Nippon-Dojo csapata 
részt vett  2013. november 30-án a Shotokan Dojok Szövetségének 
Országos karate versenyén! A Balatonalmádi csapat eredményesen 
szerepelt ezen az évadzáró versenyen is.

Eredmények: Morvai Anna, Murányi Zsófia, Kiss Maja lány 
csapat kata versenyszám, ezüst érem, Morvai Anna kata verseny-
szám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem, Murányi Zsó-
fia  kumite versenyszám bronz érem, Blaskó Bianka,Varga Orsolya, 
Rézmüves Mónika női csapat kata versenyszám, bronz érem, Var-
ga Orsolya kata versenyszám, bronz érem, Szombathelyi Klaudia 
kata versenyszám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem, 
Sárossy Tibor kata versenyszám, arany érem, kumite versenyszám, 
bronz érem, Szakály Dávid kumite versenyszám, bronz érem, Mol-
nár Szabolcs kata versenyszám, bronz érem, Vörös András kata ver-
senyszám, bronz érem, kumite versenyszám, bronz érem.

Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Nippon-Dojo karatékái 
2013 december végén – évzáró eseményként – hosszú felkészülés 
után sikeres övvizsgát tettek.

Rézmüves Miklós 5. dan Nippon-Dojo S. E. elnök

Anyanyelvünkről   
  

Vizesnyolcas (1. rész)
Ugyan, ki emlékszik már arra a bizonyos vizes tölcsérre? Már-

mint rajtam kívül. Egy ideig boltban dolgoztam. Az inasgyereknek 
az volt az egyik feladata, hogy az üzlet előtti járdát tisztán tartsa. 
Tavasztól őszig több volt a piszok és a por. Mielőtt tisztára söpör-
te volna a területét, az egyik kezében fogott egy kis kanna vizet, a 
másikban pedig egy megfelelő méretű, pléh tölcsért. Ebbe töltötte 
a vizet, majd szép nyolcasokat rajzolt a tölcsér ide-oda mozgatásá-
val. Így a sepréskor nem verte fel a port. Aztán az ifjún rajta ragadt 
a név: Vizesnyolcas. De ez csak úgy eszembe jutott most a vízről, 
aminek inkább közszáji, illetőleg irodalmi vonatkozásairól, megje-
lenéseiről szólok.

Anyanyelvünk (benne irodalmunk) igen gazdag a közmondás-
okban, és szállóigékben. Ezek között pedig a víz előfordulását ke-
resem, hiszen ez éltető elemünk. A sok-sok, ismert közmondásból 
idézek néhányat: 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Azaz vessünk véget a kertelésnek, 
a mellébeszélésnek, mondjuk ki végre az igazat. Örökérvényű köz-
mondás.

Vizet prédikál és bort iszik. Bizony, mindnyájan ismerünk olya-
nokat, akik kifelé rendes embernek mutatkoznak, majd kiderül ró-
luk, hogy csak másokat bíztattak bizonyos nemes cselekedetekre, ők 
maguk azonban valójában aljas tettekre vetemednek.

Megfojtaná egy kanál vízben. Tudjuk, hogy ha valaki olyan rossz 
viszonyban van a szomszédjával, tréfásan még ezt is feltételeznénk 
róla.

Nehéz az ár ellen úszni. Való igaz, hogy sokszor kerülhetünk 
olyan helyzetbe, hogy személyek vagy események állandóan elle-
nünk dolgoznak. Így azután megnehezítik a munkánkat.

Vidéken is emlegetik, sok víz lefolyik addig a Dunán, azaz sok 
idő telik el valamilyen eseményig, történésig. Mi minden történhet 
ezalatt, még minden megváltozhat, jóra vagy rosszra is fordulhat.

Nem sok vizet zavar, jelentéktelen emberről, de eseményről is 
mondhatjuk.

Végül egy szólást említek meg, ami – legalább is az én gondola-
tomban – anyanyelvünk finomságára mutat rá. A latin szólás szó-
szerinti fordítása így hangzik

A víz kivájja a követ, nem erejével, hanem folyamatosságával. Való-
ban, a víznek roppant nagy az ereje, ezt nem kell részleteznem. De a 
szólás valódi jelentését jobban fejezi ki a nyelvünk, amikor annak első 
részét így használja: A csepp kivájja a követ. És ebben benne foglal-
tatik a lényeg, hogy a víz kicsinyke kis „egyede” is milyen erős! Arra 
gondoltam, hogy ez a finomítás onnan ered, hogy a sötét középkor-
ban a halálos ítéletet sokszor a legkegyetlenebb módon hajtották vég-
re,  vizet csepegtettek az elítélt fejére, mindaddig, amíg az illető meg 
nem bolondult, illetőleg meg nem halt. Ez mutatja a csepp erejét!

Legközelebb az irodalomból mutatok be néhány példát.
lang.miklos@chello.hu

Férfikönny

A Kommunális Kft.-től kifelé jövet nem tudja, hogy sírjon-e 
vagy nevessen. A borongós idő csak ront amúgy is nyomott han-
gulatán. Visszagondolt kisfiú korára, amikor azzal riogatták a szü-
lei, hogy ha nem tanul jobban, kukás lesz belőle. Akkor ebben 
semmi félelmetest nem látott, sőt kifejezetten vonzotta a lehető-
ség, hogy hátul kapaszkodva utazhat azon a szép, nagy autón. Lel-
kesedése miatt szülei inkább az utcaseprés rémét kezdték el felvá-
zolni, szoros összefüggésbe hozva a sötét jövőt az el nem készített 
házi feladataival. 

Aztán el is feledkezett a kukásautóról, megszerette a tanulást, je-
lesre érettségizett, majd az egyetem után mérnökként áll munkába. 
Családot alapított, házat is épített, és csak akkor pillantott rá a „sze-
metesekre”, amikor  karácsonykor, vagy húsvétkor egy-két ezer fo-
rintot nyomott a kezükbe. 

Szerette kényelmes, polgári életét, és amikor a gyerekeik kire-
pültek, nagyon jól érezte magát kettesben a feleségével. Derült 
égből villámcsapásként érte a gyár felszámolásának híre. Keser-
ves hónapok következtek. Az álláshirdetésekre elküldött pályáza-
tait életkora miatt visszautasították. Ijesztően fogyott a tartaléka, 
a pénztelenség miatt egyre többször zengett veszekedéstől ottho-
nuk.

Amikor azt olvasta, hogy a városi szemétszállító cég alkalmazottat 
keres, szemlesütve bár, de azonnal jelentkezett a munkára. Az ügy-
intéző hellyel sem kínálta, amíg a kínosan hosszú két perc alatt át-
nézte az önéletrajzát. 

Túlképzett! – mondta a fiatal nő közömbösen és  felemelte az asz-
talán megcsörrenő telefont. Székével az ablak felé fordult, láthatóan 
teljesen elfelejtve, hogy ő ott áll tőle kétméternyire.

Szó nélkül jött ki az irodából. Szinte futott le a lépcsőn, hogy 
kint, a forgalmas utcán végre beleolvadhasson a járókelők töme-
gébe. Nem figyelte, de tudta, hogy mindenki siet valahova, vagy 
sétál valakivel. A kávéházak teraszán teltház volt. Később a bol-
tok bezártak, órák múlva a teraszokon is összepakolták a széke-
ket. 

Gondolattalan bolyongásából egy ismerős hang zökkentette ki. 
Kicsit nyikorogva, meg-megállva, majd újra lassan elindulva egy 
szemétszállító autó tűnt fel a sarkon.

Igen, már hajnalodik… Szolga Mária

Recept
Köles tepsiben

20 dkg kölest főzzünk meg annyi vízben, ami épp ellepi. Pici sót 
vagy szupetveget tegyünk bele. Hamar fő. Vajazzunk meg egy jé-
nait. Terítsük bele a kölest. Tegyünk rá egy sor reszelt almát.

A következő sorba tegyünk 35 dkg túrót. Fele tehéntúró, fele juh-
túró legyen. A következő sorba dinsztelt póréhagymát tegyünk. Te-
tejére almaszeletek kerüljenek. Sütőben pirítsuk meg.  Ö.Á.

Csukás István: Januári hó hull

Januári hó hull, fehér lesz minden,
tiszta lapot nyit az új év.
Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség,
egy pillanatra költő lesz mindenki,
a hóra íródik a közös költemény!
Áhítattal figyelem, mint jó kolléga,
s igazán csak egy kicsit vagyok irigy.
A rigó menekülő csillagokat ír,
zaklatott ritmusa kihagyó szívverés,
a macska talpa sötéten pontozza
a sorvégeket, pont, pont, pont, lehet tűnődni,
lehet borzongani, hogy semmi se változott,
s hogy erről sohasem a vers tehet.
De bosszúsan eltörli e sorokat az ég,
belepi hóval, s rábólint a bennünk
lapító, mi is? Talán a remény,
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Könyvajánló
Karl Lerner: Fraktál

Úgy kezdődött, hogy le kellett másznom a kútba. Egyszerűen 
nem volt más választásom. Kénytelen voltam megtenni, bár irtózat-
tal töltött el már a gondolata is.

Mert a kút mély volt. Kézzel ásott, lenyűgöző emberi produk-
tum. S bár a fala terméskővel kirakott igazi remekmű, tudtam, hogy 
majdnem százéves, ezért óhatatlanul felmerült bennem a sok beom-
lott kút látványa, aminek akkoriban tanúja voltam a környező elha-
gyott tanyák szemrevételezésekor.

Elég, ha csak egyetlen rosszul illeszkedő terméskő meglazul és 
megindul az egész.

A lezúduló terméskő maga alá temet – gondoltam magamban. 
De nem volt mit tenni. Muszáj volt, mert a „muszáj nagyúr”, ahogy 
Geri mondta minduntalan. Meg kellett tennem, mert valakinek 
meg kellett tennie. És vajon ki más tehette volna meg közülünk, 
mint én, akinek a legfőbb érdeke fűződött ahhoz – már, ha itt akar 
letelepedni és élni –, hogy bebizonyítsa magának és a külvilágnak, 
hogy itt és így is lehet élni… Sőt, csak így érdemes élni. Elegem lett 
a nagyváros zajából és mocskából, ahol nem értettem, miért van az, 
hogy a folyamatos frusztrációt okozó, csábító és az érzékekre ható, 
dömpingszer kínálattól, amivel ha nem élek, hiányérzetem támad. 
Ha meg élek vele, iszonyú bűntudatom lesz.

Így aztán közös megegyezéssel elhatároztuk mamival, hogy leköl-
tözünk vidékre álmaink tanyájára, ha ezt a körülmények lehetővé te-
szik, és az árát is képesek leszünk lealkudni a számunkra elérhet szint-
re. A nagyváros zaklatott, zajos közegéhez képest éles kontrasztként 
tárult elénk az itteni környezet szépsége, a természet andalító csendje 
és nyugalma, valamint a ház fekvése. Bevallom, első látásra elbűvölt 
mindkettőnket, és talán a két kislányt is, a te nővéreidet.

Mesélem mindezt a huszonegy éves fiamnak most, harminc évvel 
később itt a Tó feletti fennsíkon valami furcsa belső kényszerítő erő-
nek szolgai módon engedelmeskedve. Őszinte vallomásom, vagyis a 
leplezetlen múltam feltárása, most számomra is az újdonság erejével 
hat, hisz korábban sosem volt rám jellemző.

Azonban a legfontosabb, az élet alapvető feltétele: a víz, a forrás, 
estünkben a kút vize úgy tűnt, kiapadt, vagy legalábbis hozzáférhe-
tetlenné vált a sok limlomtól. Állítólag kamasz gyerekek dobálták 
tele az évek óta elhagyott tanyán.

Tehát ahhoz, hogy álmunk valóra váljon, első lépésben meg kel-
lett győződnünk afelől, képes lesz-e a kút bennünket és tervezett kis 
gazdaságunkat ellátni vízzel, amit a hatvanéves tulaj bizton állított.

Megesküdött, van ott víz bőven, hiszen egészen az ötvenes évek 
végéig marhák és birkák százait itatták abból. Sőt, a háború előtt 
egy egész gulyát itattak még az apja és a nagyapja idejében és „csak” 
a kút „egyszer” kitisztítását javasolta, amit véleménye szerint egy-két 
óra alatt „gyerekjáték” lesz kivitelezni.

Én azonban, többek között erre – mint bizonytalansági tényező-
re – hivatkozva, mert mi van, ha még sincs víz, és új kutat kell fú-
ratni, ami köztudottan rendkívül költséges a hegyen, pofátlanul a 
felét ajánlottam az általa felvetett vételárnak.

Legnagyobb meglepetésemre azonnal elfogadta és felszólított, 
csapjak a markába, mintegy hitelesítve kettőnk megállapodását. 
Mintha csak egy tyúkot vettem volna, s mintha ezzel a lényegen 
túl volnánk.

Részlet az almádi szerző Karl Lenner: Fraktál c. kötetéből. A könyv 
megvásárolható Veszprémben a Megyei Könyvtár könyvesboltjában, 
illetve a szerzőnél (36 20 92 111 41). E-mail: lombosikaroly@
hotmail.com

Miért ivartalanítsuk macskánkat?
A macskák 

szerepe az em-
ber mellett az 
elmúlt évtize-
dek alatt ala-
posan meg-
változott. A 
háznál meg-
tűrt, gyak-
ran cserélő-
dő egerészből 
igazi családi 
kedvenc vált, 
akihez ragasz-

kodunk, akiről gondoskodunk. Szeretnénk számára egy egészséges, 
hosszú macska életet biztosítani. Ennek a felelős gondolkodásnak 
egyik meghatározó mozzanata, ha kedvencünket idejében ivartala-
níttatjuk.

A nőstény macskáknak faji sajátosságaikból adódóan évente jel-
lemzően két (olykor három) tüzelési időszakuk van, mely ebből adó-
dóan két-három alommal jár, almonként általában 2-6 kölyökkel. 
A kandúrok egész évben aktívak, de különösen a tavaszi és őszi idő-
szakokban versengenek a nőstényekért. Ebben az időszakban nemi 
viselkedésüket jellemzi, hogy otthonról sokszor és hosszú időre el-
csavarognak, nagy területeket járnak be a nőstények után, miköz-
ben más hímekkel gyakran összeverekednek. Ez a fajta viselkedés 
magában hordozza a balesetek, betegségek kockázatát. A kandúrok 
többsége kisebb-nagyobb harapásokkal, sérülésekkel, élősködőkkel, 
betegségekkel fertőzötten tér vissza a nászról. A kevésbé szerencsé-
sek sosem térnek haza, mivel óvatlanságuk miatt jobban ki van-
nak téve az autók, kutyák okozta veszélyeknek. A látszólag egészsé-
gesen hazatérő csavargó kandúrok is gyakran végzetes betegségeket 
szednek össze a párzások alkalmával. Ilyen párzással, verekedéssel el-
kapható vírusfertőzések a macska leucosis (FELV) és macska AIDS 
(FIV), melyek rövidebb vagy hosszabb lappangási idő után menthe-
tetlenül megrövidítik a macskák életét. A betegségeket a kandúrok 
a nőstények között házról-házra járva továbbterjesztik, így az ivari-
lag aktív nőstény macskák is ugyanúgy fertőződhetnek, sőt megszü-
letetett kölykeiket is továbbfertőzhetik a vírussal. Az ivartalanítással 
mindezeknek a kedvencünkre leselkedő veszélyeknek a lehetőségét 
jelentősen csökkenthetjük.

Macskánk egészségvédelmén túl az ivartalanítás leggyakrabban 
hangoztatott másik szempontja az állatvédelem. Ez ugyanis hosz-
szútávon az egyedüli módja, hogy gátat szabjunk a macskák túlsza-
porodásának, csökkenjen a gondozatlan kóbor és kidobott macskák 
száma, problémát okozva ezzel azoknak is, akik nem macskatartók.

Tapasztalatom alapján macskájuk ivartalanítását hevesen ellenző-
ket gyakran az a téves antropomorf szemlélet tartja vissza a mű-
téttől, hogy nem akarják megfosztani kedvencünket az örömöktől, 
nem akarnak beavatkozni a „természet rendjébe”. Ez a gondolko-
dás emberi viselkedést, érzéseket feltételez a macskáktól, akik bár 
kétségtelenül az érzelmek nagyon széles skáláját tudják megélni (ra-
gaszkodást, féltékenységet, bosszút, gyászt stb.), de ivari működé-
sük teljes egészében ösztönös viselkedés, nem érzelmi alapon sza-
bályozott. Egyszerűen megfogalmazva a sterilizált állat sosem fogja 
úgy érezni, hogy valamit „elszalasztott” az életében, ugyanakkor éle-
tét nyugodtabbá, egészségesebbé tehetjük az ivartalanítással.

Az ivartalanítással kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel 
forduljon hozzánk bizalommal az állatorvosi rendelőben, vagy az 
állatpatikában. dr. Dani Katalin wwww.negylabupatika.hu

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

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

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

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

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

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2014. 01. 20. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. 01. 22. 16.00 óra

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

T.: 30/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola   T 
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kArosszériAjAvíTás, 
fényEzés

Ha összetörte autóját keressen bennünket bizalommal

- CAsCo-s javításnál önrész átvállalás
- más által okozott káreseménynél ajándék  

üzemanyag utalvány

ALvázvédELEm,ÜrEGvédELEm 

Veszprém, Lahner Gy. u. 12., T.: 70-3342976
www.autopolir.hu

Tájékoztató
Tisztelt csatorna-szolgáltatást igénybe vevő lakosok!
Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába 

történő beemelése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával ke-
rült megoldásra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást.

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a szennyvízelveze-
tő törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízátemelők üzemelteté-
sét jövőben a víziközmű-szolgáltatónak kell végeznie, melynek feltétele, 
hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. feb-
ruár 28-ig. A víziközmű-szolgáltatónak 2013. december 31-ig fel kell hív-
ni az érintett felhasználók figyelmét arra, hogy igénybejelentéssel és idő-
pont egyeztetéssel éljen a 2014. február 28-ig lefolytatandó átadás-átvé-
teli eljárásra vonatkozóan.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben bizto-
sított kedvezményekkel élni kíván, önnek be kell jelentenie társaságunk 
felé a szennyvíz beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonatkozó átadási 
igényét írásban, vagy telefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 2014. 
február 28-ig megtörténhessen.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt helyszíni átadás-átvételi eljárás idő-
pontjára önnek is megfelelő időpontot szíveskedjék egyeztetni a 06 40 
240 240 számon, a 7-es menüpontot választva.

Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
műszaki állapot kialakításában, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is za-
varmentesen, megelégedésére vehesse igénybe.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Felhívás 
beteg kisgyermek megsegítésére!

Egy ösküi kisgyermek, Esztergályos Kornél, ki 
mindössze 3 és fél éves, 2013 év tavaszáig élte a 
felhőtlenül boldog kisgyermekkori éveit, ekkor 
azonban súlyos szívelégtelenséget állapítottak 
meg nála, az orvosok bízva a gyógyulásba állan-
dó gyógyszeres kezelést alkalmaztak mely nem járt eredménnyel 
októberre az állapota válságosra fordult, élete már csak  sürgőssé-
gi szív transzplantációval menthető meg. Műtét után a gyermek 
számára steril környezet kialakítása szükséges otthonában a teljes 
gyógyulás érdekében. A várható költségek azonban több milliós 
tételt tesznek ki, az összeg előteremtése meghaladja a család erejét. 
Kornél számára alapítványt hoztak létre melynek neve: Egy Dara-
bot A Szívedből Alapítvány. Kérjük önöket ha módjukban áll, se-
gítsék önök is a családot, mentsünk meg együtt egy életet. A leg-
csekélyebb összeget is örömmel fogad a család. Adományát eljut-
tathatja: Egy Darabot A Szívedből Alapítvány számára, Zirci Ta-
karékszövet Veszprém, Számlaszám: 73900236-18215073, Nem-
zetközi IBAN szám: HU 79 7390 0236 1821 5072 0000 0000   

Köszönetünket fejezzük ki Bati Jánosnak a Balatonalmádi Kulturá-
lis Központ Igazgatójának, valamint a Balatonalmádi Vegyes Kar Ka-
rácsonyi Koncertjén résztvevőknek kik adományaikkal hozzájárul-
tak Esztergályos Kornél 3 és fél éves Szívátültetésre váró kisgyermek 
gyógyulásához. Egy Darabot A Szívedből Alapítvány Horváth Henrietta
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Könyvajánló
Karl Lerner: Fraktál

Úgy kezdődött, hogy le kellett másznom a kútba. Egyszerűen 
nem volt más választásom. Kénytelen voltam megtenni, bár irtózat-
tal töltött el már a gondolata is.

Mert a kút mély volt. Kézzel ásott, lenyűgöző emberi produk-
tum. S bár a fala terméskővel kirakott igazi remekmű, tudtam, hogy 
majdnem százéves, ezért óhatatlanul felmerült bennem a sok beom-
lott kút látványa, aminek akkoriban tanúja voltam a környező elha-
gyott tanyák szemrevételezésekor.

Elég, ha csak egyetlen rosszul illeszkedő terméskő meglazul és 
megindul az egész.

A lezúduló terméskő maga alá temet – gondoltam magamban. 
De nem volt mit tenni. Muszáj volt, mert a „muszáj nagyúr”, ahogy 
Geri mondta minduntalan. Meg kellett tennem, mert valakinek 
meg kellett tennie. És vajon ki más tehette volna meg közülünk, 
mint én, akinek a legfőbb érdeke fűződött ahhoz – már, ha itt akar 
letelepedni és élni –, hogy bebizonyítsa magának és a külvilágnak, 
hogy itt és így is lehet élni… Sőt, csak így érdemes élni. Elegem lett 
a nagyváros zajából és mocskából, ahol nem értettem, miért van az, 
hogy a folyamatos frusztrációt okozó, csábító és az érzékekre ható, 
dömpingszer kínálattól, amivel ha nem élek, hiányérzetem támad. 
Ha meg élek vele, iszonyú bűntudatom lesz.

Így aztán közös megegyezéssel elhatároztuk mamival, hogy leköl-
tözünk vidékre álmaink tanyájára, ha ezt a körülmények lehetővé te-
szik, és az árát is képesek leszünk lealkudni a számunkra elérhet szint-
re. A nagyváros zaklatott, zajos közegéhez képest éles kontrasztként 
tárult elénk az itteni környezet szépsége, a természet andalító csendje 
és nyugalma, valamint a ház fekvése. Bevallom, első látásra elbűvölt 
mindkettőnket, és talán a két kislányt is, a te nővéreidet.

Mesélem mindezt a huszonegy éves fiamnak most, harminc évvel 
később itt a Tó feletti fennsíkon valami furcsa belső kényszerítő erő-
nek szolgai módon engedelmeskedve. Őszinte vallomásom, vagyis a 
leplezetlen múltam feltárása, most számomra is az újdonság erejével 
hat, hisz korábban sosem volt rám jellemző.

Azonban a legfontosabb, az élet alapvető feltétele: a víz, a forrás, 
estünkben a kút vize úgy tűnt, kiapadt, vagy legalábbis hozzáférhe-
tetlenné vált a sok limlomtól. Állítólag kamasz gyerekek dobálták 
tele az évek óta elhagyott tanyán.

Tehát ahhoz, hogy álmunk valóra váljon, első lépésben meg kel-
lett győződnünk afelől, képes lesz-e a kút bennünket és tervezett kis 
gazdaságunkat ellátni vízzel, amit a hatvanéves tulaj bizton állított.

Megesküdött, van ott víz bőven, hiszen egészen az ötvenes évek 
végéig marhák és birkák százait itatták abból. Sőt, a háború előtt 
egy egész gulyát itattak még az apja és a nagyapja idejében és „csak” 
a kút „egyszer” kitisztítását javasolta, amit véleménye szerint egy-két 
óra alatt „gyerekjáték” lesz kivitelezni.

Én azonban, többek között erre – mint bizonytalansági tényező-
re – hivatkozva, mert mi van, ha még sincs víz, és új kutat kell fú-
ratni, ami köztudottan rendkívül költséges a hegyen, pofátlanul a 
felét ajánlottam az általa felvetett vételárnak.

Legnagyobb meglepetésemre azonnal elfogadta és felszólított, 
csapjak a markába, mintegy hitelesítve kettőnk megállapodását. 
Mintha csak egy tyúkot vettem volna, s mintha ezzel a lényegen 
túl volnánk.

Részlet az almádi szerző Karl Lenner: Fraktál c. kötetéből. A könyv 
megvásárolható Veszprémben a Megyei Könyvtár könyvesboltjában, 
illetve a szerzőnél (36 20 92 111 41). E-mail: lombosikaroly@
hotmail.com

Miért ivartalanítsuk macskánkat?
A macskák 

szerepe az em-
ber mellett az 
elmúlt évtize-
dek alatt ala-
posan meg-
változott. A 
háznál meg-
tűrt, gyak-
ran cserélő-
dő egerészből 
igazi családi 
kedvenc vált, 
akihez ragasz-

kodunk, akiről gondoskodunk. Szeretnénk számára egy egészséges, 
hosszú macska életet biztosítani. Ennek a felelős gondolkodásnak 
egyik meghatározó mozzanata, ha kedvencünket idejében ivartala-
níttatjuk.

A nőstény macskáknak faji sajátosságaikból adódóan évente jel-
lemzően két (olykor három) tüzelési időszakuk van, mely ebből adó-
dóan két-három alommal jár, almonként általában 2-6 kölyökkel. 
A kandúrok egész évben aktívak, de különösen a tavaszi és őszi idő-
szakokban versengenek a nőstényekért. Ebben az időszakban nemi 
viselkedésüket jellemzi, hogy otthonról sokszor és hosszú időre el-
csavarognak, nagy területeket járnak be a nőstények után, miköz-
ben más hímekkel gyakran összeverekednek. Ez a fajta viselkedés 
magában hordozza a balesetek, betegségek kockázatát. A kandúrok 
többsége kisebb-nagyobb harapásokkal, sérülésekkel, élősködőkkel, 
betegségekkel fertőzötten tér vissza a nászról. A kevésbé szerencsé-
sek sosem térnek haza, mivel óvatlanságuk miatt jobban ki van-
nak téve az autók, kutyák okozta veszélyeknek. A látszólag egészsé-
gesen hazatérő csavargó kandúrok is gyakran végzetes betegségeket 
szednek össze a párzások alkalmával. Ilyen párzással, verekedéssel el-
kapható vírusfertőzések a macska leucosis (FELV) és macska AIDS 
(FIV), melyek rövidebb vagy hosszabb lappangási idő után menthe-
tetlenül megrövidítik a macskák életét. A betegségeket a kandúrok 
a nőstények között házról-házra járva továbbterjesztik, így az ivari-
lag aktív nőstény macskák is ugyanúgy fertőződhetnek, sőt megszü-
letetett kölykeiket is továbbfertőzhetik a vírussal. Az ivartalanítással 
mindezeknek a kedvencünkre leselkedő veszélyeknek a lehetőségét 
jelentősen csökkenthetjük.

Macskánk egészségvédelmén túl az ivartalanítás leggyakrabban 
hangoztatott másik szempontja az állatvédelem. Ez ugyanis hosz-
szútávon az egyedüli módja, hogy gátat szabjunk a macskák túlsza-
porodásának, csökkenjen a gondozatlan kóbor és kidobott macskák 
száma, problémát okozva ezzel azoknak is, akik nem macskatartók.

Tapasztalatom alapján macskájuk ivartalanítását hevesen ellenző-
ket gyakran az a téves antropomorf szemlélet tartja vissza a mű-
téttől, hogy nem akarják megfosztani kedvencünket az örömöktől, 
nem akarnak beavatkozni a „természet rendjébe”. Ez a gondolko-
dás emberi viselkedést, érzéseket feltételez a macskáktól, akik bár 
kétségtelenül az érzelmek nagyon széles skáláját tudják megélni (ra-
gaszkodást, féltékenységet, bosszút, gyászt stb.), de ivari működé-
sük teljes egészében ösztönös viselkedés, nem érzelmi alapon sza-
bályozott. Egyszerűen megfogalmazva a sterilizált állat sosem fogja 
úgy érezni, hogy valamit „elszalasztott” az életében, ugyanakkor éle-
tét nyugodtabbá, egészségesebbé tehetjük az ivartalanítással.

Az ivartalanítással kapcsolatban felmerülő további kérdéseivel 
forduljon hozzánk bizalommal az állatorvosi rendelőben, vagy az 
állatpatikában. dr. Dani Katalin wwww.negylabupatika.hu

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

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

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

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

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

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.

Tanfolyamnyitó: 2014. 01. 20. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. 01. 22. 16.00 óra

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

T.: 30/916-3286, 88/430-107, e-mail: baksai@upcmail.hu

Baksai Autósiskola   T 
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Ha összetörte autóját keressen bennünket bizalommal

- CAsCo-s javításnál önrész átvállalás
- más által okozott káreseménynél ajándék  

üzemanyag utalvány

ALvázvédELEm,ÜrEGvédELEm 

Veszprém, Lahner Gy. u. 12., T.: 70-3342976
www.autopolir.hu

Tájékoztató
Tisztelt csatorna-szolgáltatást igénybe vevő lakosok!
Amennyiben az Ön felhasználási helyén a szennyvíz közcsatornába 

történő beemelése házi szennyvíz beemelő szivattyú alkalmazásával ke-
rült megoldásra, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást.

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, a víziközmű-szolgál-
tatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehaj-
tásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a szennyvízelveze-
tő törzshálózathoz csatlakoztatott házi szennyvízátemelők üzemelteté-
sét jövőben a víziközmű-szolgáltatónak kell végeznie, melynek feltétele, 
hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. feb-
ruár 28-ig. A víziközmű-szolgáltatónak 2013. december 31-ig fel kell hív-
ni az érintett felhasználók figyelmét arra, hogy igénybejelentéssel és idő-
pont egyeztetéssel éljen a 2014. február 28-ig lefolytatandó átadás-átvé-
teli eljárásra vonatkozóan.

Fent hivatkozott jogszabály alapján, amennyiben a rendeletben bizto-
sított kedvezményekkel élni kíván, önnek be kell jelentenie társaságunk 
felé a szennyvíz beemelőjére (házi kisátemelőjére) vonatkozó átadási 
igényét írásban, vagy telefonon, hogy annak átvétele legkésőbb 2014. 
február 28-ig megtörténhessen.

Kérjük, hogy a fentiekben leírt helyszíni átadás-átvételi eljárás idő-
pontjára önnek is megfelelő időpontot szíveskedjék egyeztetni a 06 40 
240 240 számon, a 7-es menüpontot választva.

Kérjük szíves együttműködését a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
műszaki állapot kialakításában, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is za-
varmentesen, megelégedésére vehesse igénybe.

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Felhívás 
beteg kisgyermek megsegítésére!

Egy ösküi kisgyermek, Esztergályos Kornél, ki 
mindössze 3 és fél éves, 2013 év tavaszáig élte a 
felhőtlenül boldog kisgyermekkori éveit, ekkor 
azonban súlyos szívelégtelenséget állapítottak 
meg nála, az orvosok bízva a gyógyulásba állan-
dó gyógyszeres kezelést alkalmaztak mely nem járt eredménnyel 
októberre az állapota válságosra fordult, élete már csak  sürgőssé-
gi szív transzplantációval menthető meg. Műtét után a gyermek 
számára steril környezet kialakítása szükséges otthonában a teljes 
gyógyulás érdekében. A várható költségek azonban több milliós 
tételt tesznek ki, az összeg előteremtése meghaladja a család erejét. 
Kornél számára alapítványt hoztak létre melynek neve: Egy Dara-
bot A Szívedből Alapítvány. Kérjük önöket ha módjukban áll, se-
gítsék önök is a családot, mentsünk meg együtt egy életet. A leg-
csekélyebb összeget is örömmel fogad a család. Adományát eljut-
tathatja: Egy Darabot A Szívedből Alapítvány számára, Zirci Ta-
karékszövet Veszprém, Számlaszám: 73900236-18215073, Nem-
zetközi IBAN szám: HU 79 7390 0236 1821 5072 0000 0000   

Köszönetünket fejezzük ki Bati Jánosnak a Balatonalmádi Kulturá-
lis Központ Igazgatójának, valamint a Balatonalmádi Vegyes Kar Ka-
rácsonyi Koncertjén résztvevőknek kik adományaikkal hozzájárul-
tak Esztergályos Kornél 3 és fél éves Szívátültetésre váró kisgyermek 
gyógyulásához. Egy Darabot A Szívedből Alapítvány Horváth Henrietta
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Tűzifa és szén akció! 
Balatonaliga Tüzép - Telefon: 06 30 336 6779

F A V O R I T

Vegyes fa (cser, tölgy) 
Kugliban: 2200 Ft/q
hasítva: 2350 Ft/q

Akác:
Kugliban: 2600 Ft/q 
hasítva: 2750 Ft/q

Méterfa: 
16 000 Ft/1 m x 1 m 

Cseh szén: 
5000 Ft/q

Lengyel szén:
6200 Ft/q  (kazán szén)

Fa brikett:
1200 Ft/ 17 kg/zsák 

 
Szállítást vállalunk!

LEGYEN A MAGABIZTOSSÁG 
2014-ES ÚJÉVI FOGADALMA!
Vegye igénybe kivételes újévi ajánlatainkat!

1. Mosoly luxuskivitelben 
Teljes porcelán koronák  
20 % kedvezménnyel 

2. Altatás a fogászati kezeléshez  
20 % kedvezménnyel  
(előzetes egyeztetés szükséges!)

3. Minden foghúzás 20 % kedvezménnyel
Érvényesség: 2014. jan. 31. A kedvezmények egymás-

sal nem összevonhatók. A kedvezmény igénybevételéhez 
mindenképpen hozza magával ezt a kupont.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6

06 20 9954 540, www.globedental.hu
Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 37 
tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt fél 
évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Balatonalmádi,  Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár - Városház tér 4. 
minden páratlan hét keddjén 10.00–15.00 óra között 
Értékesítőnk:  Végh Annamária  Tel.: +36 20 344 8129

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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sal nem összevonhatók. A kedvezmény igénybevételéhez 
mindenképpen hozza magával ezt a kupont.

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics M. u. 6

06 20 9954 540, www.globedental.hu
Az ajánlat 2013. november 4-től visszavonásig érvényes, az Invitel ADSL és IPTV szolgáltatási területén, új lakossági ügyfelek számára. 
Az 5M internetcsomag kínált le- és feltöltési sebessége 5,00/0,50 Mbit/s, garantált le- és feltöltési sebessége 1,00/0,19 Mbit/s. Az előfizetői 
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások 
12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű!

Az Invilág S csomag teljes havi díja kétéves szerződéssel 4990 Ft, de mi a 37 
tévé- és rádiócsatornáért, 5 M internetért és a telefon-előfizetésért együtt fél 
évig csak 2495 Ft havi díjat számlázunk!

Megrendelés előtt feltétlenül érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen 
elérhető szolgáltatásokról, azok díjairól és a kedvezmények összegéről!

Invitel Nap: Balatonalmádi,  Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár - Városház tér 4. 
minden páratlan hét keddjén 10.00–15.00 óra között 
Értékesítőnk:  Végh Annamária  Tel.: +36 20 344 8129

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – TV, internet, telefon együtt Fél évig

-50%
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„Bíztató, andalító ének, Lágy zene árad: Szívünkbe fényt varázsol, 
vigasztalást hoz ránk. Béke, úgy vágyunk rád, jöjj el, s ne menj to-
vább! Szárnyad kitárd fölöttünk, téged hív a világ!”
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos Karácsony-
váró koncertjén együtt énekelték az almádi kórusok többek közt 
a „Csendes éj”, az „Örvendj világ” és a „Szeretet éj” című dalokat 
Petheő Balázsné, Török Ágnes és Varga Áron karnagyok vezényle-
tével. A kórusok örömmel várnak énekelni szerető jelentkezőket 
tagjaik sorába, és az egyik ének szövegével kívánnak békés, bol-
dog, „dalos” újesztendőt!

Rákász Gergely gyertyafényes koncertje az ünnepi program han-
gulatos eseménye volt

A Városház téren idén is megtartottuk a Mindenki Karácsonyát

Új kiállítás nyílt a Vasútartjáróban, pünkösdig látható az „Én 
AlmáDIÁIM” című fotóbemutató

A Vörösberényi Polgári Olvasókör egy hagyományőrző civil szervezet. 
A közel kétszáz fős közösség  célja a múltbéli hagyományok átmenté-
se, őrzése. Természetesen már nem a Kör által előfizetett napilapok, fo-
lyóiratok olvasgatása teszi ki az összejövetelek jelentős részét, de min-
den egyéb, közösségteremtő programjuk méltó elődeikhez. 2013. de-
cemberében nekik köszönhetően vitt a Mikulás ajándékcsomagot a 
berényi óvodákba, valamint az iskolába. Az Adventi játszóház a Mű-
velődési Házban, a Mindenki Karácsonya az Ady téren műsorral, ének-
kel, ünnepi köszöntővel ennek a komoly múlttal rendelkező, lelkes 
társaságnak az érdeme.  Szolga Mária

Decemberi képek

Devecseri Gábor: Minden ami van

Minden, ami van, versre méltó
és ami nincs, az is.
Az esti szélben fodrozódó kék tó,
a lányok ajka is,
a köd, a kés, az alma is,
a dombok halma is;
s mi meg sem álmodottként száll az éjben,
mind úgy eseng, hogy édes dalba térjen,
ha belehalna is!
A föld beszéde zúg az árban,
ez szól a dalban is.
Szívünk egy kis szívet visel magában,
mely hű, ha ő hamis,
vigyáz a fényre alva is,
zenél hallgatva is,
csak őt sebzi meg a szerelmes ének;
minden, ami van, fáj a szív szívének
és ami nincs, az is.
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