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Nemes Nagy Ágnes: Jég

Belém fagy lassan a világ,
mint téli tóba nádbugák,
kis torlaszokban ott ragad
egy kép, egy ág, egy égdarab -
ha hinnék benned, hallgatag
széttárnád meleg tenyered,
s az két kis Napként sütne fönn
a tél felett, a tó felett,
hasadna jég, mozdulna hab,
s a tárgyak felszökellve mind
csillognának, mint a halak.

Fotó: Kovács Piroska Rózsa

A hódító cifra rák bevette a Balatont.
Az itt látható, érdekes plakátot olvasva, két meg-

jegyzés kívánkozik hozzá.
Az első a vándorkagyló újabban talált, eddig-

re pl. almádi öbleiben is elterjedt  rokonára vonat-
kozik. Ez nagyon hasonlít rá, de mintázata elmo-
sódott, mint a zebra ősének a quaggának, ezért a 
világon quagga-kagylóként (Dreisena rostriformis 
bugensis) ismert. Ő is gyorsan terjed, mint a mára 
már beilleszkedett rokona, de nem tudjuk sikerül-e 
beilleszkednie? 

A másik, nagyobb probléma az Észak-
Amerika-i cifra rák (Orconectes limosus) hely-
zete. Méretében, életmódjában, hasznában a 
mi őshonos folyami rákunkat helyettesíthetné, 
azonban a rákpestisnek nevezett betegség hor-
dozójaként a honos rákjaink (kecskerák, a vé-
dett kövi rák, folyami rák) halálos ítélete! Ma-
gyarországi karrierje a Duna fővárosi szakaszán 
kezdődött,úgy 2000 körül, innen került a Sió-
ba, elterjedt a déli patakok egy részében, 2009-
ben még csak vedlett páncélját találták a siófo-
ki parton, de 2013 tavaszán a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. munkatársai  a siófo-
ki víztestben 3 méteres vízből fogtak ki bizonyí-
tó példányokat. Az ő közlésükből tudjuk, hogy 
kecskerákból él még kisebb populáció a Keszt-
helyi-öbölben. Nem látszik esélyük a fennmara-
dásra! Pedig 1999-es diplomadolgozatomban bi-
zonyítottan beigazolódott, hogy a Balaton vize 
nem fertőző már a rákpestistől, mivel a tiha-
nyi Limnológiai Kutató Intézet balatoni vízte-
rében több éven át éltek és szaporodtak ketreces 
tartásban a folyami rákok.  

Miért fontos a végeredmény? Mert a sekély ta-
vak életében a tízlábú rákok fontos szerepet ját-
szanak: az üledék átszűrésével a tápanyag-feldúsu-
lást késleltetik, védik a vízminőséget. Ez most hi-
ányzik a tónak.

Az új faj betelepülésének mozgatórugója egyéb-
ként a biológia egyik alapszabálya: betöltetlen 
élettér nem maradhat üresen.

A megjegyzést írta: tszab@gmail.com
Balatonalmádi, 2013. november 26.
Forrás: BHGNp Kft.
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Helytörténet

Lakóhelyünk helytörténetéhez
Kiegészítések, adatok, személyek 

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Buffleur Gáspár jezsuita szerzetes

Az újságunk decemberi számában „ki volt Buffleur Gáspár” kér-
désre adott válasz kiegészítéseként egy, a saját kezével írt, a Menyeke 
puszta bérbeadásáról szóló szerződést ismertetünk. A puszta egykor 
lakott hely volt, Szentgál és Vámos között feküdt. A közel 300 éves 
iratban látható, hogy fogalmazták meg eleink a szerződések „mit, 
mikor, mennyiért” ma is kifejező lényegét.

A szerződést évente meghosszabbították, ezt rávezették az eredeti 
okmányra, ezért az még 1779-ben is érvényben volt. A nehezen ol-
vasható okirat korabeli szóhasználat szerinti átirata az alábbi.

Én alább meg irt ezen Contratruális Levelem által adom tuttára, 
és emlékezetül mindeneknek a Kiknek illik: hogy a Menny-
ekei Pusztát, a mellyet tudni illik eddigis Ki adni, és Nyilasokra 
Ki osztani Szoktunk /: Ki vévén, és megtartván minden réteket, 
és Kaszállokat az Uraság részére melyek eddigis Kivétettek és meg-
tartottak a Nyilasoktol:/ a Weszprém Város bélieknek árendába Ki 
attam egy esztendeig Száz ötven forintokért id est ..Rhenes 150. illy 
conditiok alatt: Hogy az árendának meg nevezett Summáját az most 
follyó 1770dik esztendöben meg esendő Szent Lőrincz napjára egy-
szersmind bé füzetni tartozzanak. és minden fogyatkozás nélkül bé 
is füzessenek. Hozzá tévén aszt is hogy ezen fellyebb meg irt eszten-
dőben léendő Kaszállás és Szénájok öszve takarritása után akár Ki-

nek is Marháját ott légeltetni akár mi némü Fát vágni, és veszteget-
ni, annál is inkább el hordani Közönséges Földes Urasági Tilalom, 
és büntetés alatt Szabad nem lészen. Mellyeknek hitelessebb, állan-
dóbb, és igazabb voltáért ezen Contractuális Levelemet Saját Kezem 
alá való irásával, és Usuális Pöcsétemmel megerősitve adom. Sigl.

Vörös-Berény die 18a May 1770.
    Buffleur Gáspár SJ

Szent Ignác templom freskói

Korábban Buffleur Gáspár művének tartották a freskók készíté-
sét. A tévedés lényegében egy félreértelmezett latin szövegen, illetve 
annak fordításán alapult. Ezt Horváth József Vörösberény története 
című kitűnő munkájában részletesen kifejtette. Még 1959-ben ki-
adott szakkönyv is Dorfmeister műnek tartja a freskókat.

Honnan ered a tévedés, merül fel a kérdés. Minden valószínűség 
szerint korábbi írásokból, mint ez nem kevés esetben előfordult és 
további kutatómunka vezetett el a kérdés megoldásához. Jelen eset-
ben is találhatunk régebbi forrásokat.

A Székesfehérvári Szemle II. évfolyam 1932. április-június szá-
ma 26. oldalán olvashatjuk Schoen Arnold cikkét, aminek egy ré-
sze Buffleur Gáspár személyével foglalkozik. Hivatkozik a Vasárnapi 
Újság 1864. évi folyamának 453. oldalán olvasható Dalmady Győ-
ző cikkre, amelyben azt állítja, hogy Buffleur Gáspár a freskók ké-
szítője. Ez látszik a legkorábbi téves adatnak.

Schoen Arnold írja, kiderült, hogy a templom a Tanulmányi Alap 
költségén épült és Buffleur Gáspár ex jezsuita adományából pedig a 
festés. Volt hozzá „tehetsége”, azaz vagyona, mint erre a Testamenta 
Parochorumban említett végrendelete utal. 

Schoen Arnold a freskókat szignálás híján, részben forrás-kritika, 
részben stílus-kritikai alapon Dorfmeister művének tartja. Buffleur 
nevét törölteti a festőművészek sorából „hova nevét a tudatlan vé-
letlen sodorta.”

Schoen Arnold fennemlített cikkében írja, hogy Buffleur 1858-
ban került Székesfehérvárra, ott az ifjúság nevelésével foglalkozott, 
a plébánia magyar nyelvű szónokaként működött. 1765-ben került 
Veszprémbe, a jezsuiták birtokainak jószágigazgatói teendőit végez-
te. Számtalan kéziratban levő beszédét a rátóti plébániára hagyo-
mányozta.

A Szent Ignác templom belső képe

Szent Erzsébet liget

Almádi parkja a XX. század első éveiben létesült. Több alkalom-
mal Őspark néven említették és említik ma is. Ez teljes tévedés, 
aminek tisztázása a park kialakítása rövid történetének leírásával 
igazolható, forrásként a Veszprémi Hírlap hetilapot használva. Ime 
az újságcikkek.

1901. IX. 1. Örömmel adunk hírt az Almádi Fürdő Rt. azon el-
határozásáról, hogy a Balaton parton kiírtatja a nádat, feltölteti a 
partot. Jövő évadra egy kedves sétahellyel ismét gazdagabb lesz Al-
mádi.

1902. V. 11. Új mólót építetett a Balatonba az Almádi Fürdő Rt., 
s ennek közepén áll a csinos zenepavilon. 

 E két hírből kiderül, hogy az Rt. megvalósította az elmúlt évben 
tett ígéretét. A hírben mólóként említett területrész a fürdőháztól 
a hajókikötőig terjedő partszakasz volt. A víz felől indulva a követ-
kező volt a rendezés sora. Terméskő partfal, virágágyak sávja, séta-
út, kettős fasor, végül füvesített terület, amelyben állt a 1902. július 
31-én felavatott Petőfi szobor, említett „csinos” zenepavilon, majd 
az 1903-ban felavatott Kossuth szobor.

Előbbiekből következik az Őspark titulus használatának abszur-
ditása. A kettős fasort az 1960-as években elöregedés okán kivág-
ták és új facsemetéket ültettek helyükre. Ma is él ez a fasor. A vázolt 
beavatkozás jól követhető a mellékelt képes levelezőlapokból. Kü-
lön érdekesség miként nevezték, illetve átnevezték a parti sétányt.

Az természetes, hogy a Petőfi szobor felavatása után Petőfi park 
néven említi az újság. Az érdekesség kedvéért álljon itt néhány elne-
vezés: Parti sétány, Fősétány, Corsó (Korzó), Petőfi szobor a korzón, 
Kossuth szobor a Petőfi parkban, Parkrészlet, Petőfi park a Kossuth 
szoborral. Képeslapokon olvasható sokféle elnevezés azt is jelenthe-
ti, hogy nem volt a század elején hivatalos neve az almádi parknak. 

1899-ben kiadott képeslapon látszik, hogy a kikötőtől tekintve 
még mindkét irányban nádas van

1903-ban feladott képeslapon látszik az 1902-ben kiirtott nádas 
helyén a kiépített partszakasz. Budatava irányában a sűrű nádas 
változatlanul megvan

A kikötő mindkét oldalán eltűnt a nádas, jól látszik a rendezett 
partszakasz, amit akkoriban mólóként említenek

1907-ben feladott képeslapon látszik az 1903-ban felavatott Kos-
suth szobor, valamint a hírekben említett „csinos” zenepavilon, a 
Petőfi szobor és ötéves fasor

    Schildmayer Ferenc
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ÉvfordulóÖnkormányzat
Januári képviselő-testületi ülés

Huszonhárom önkormányzat között Balatonalmádi is megkap-
ta a kerékpárosbarát település díjat, melyre még a tavalyi évben pályá-
zott. Az elbírálásban fontos szempont volt a kerékpáros infrastruktúra 
nagysága és minősége, a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a 
szemléletformálás terén tett lépések, vagy a fejlesztésre fordított keret. 

Szabályozta a képviselő-testület a „Jó tanuló - jó sportoló” és a „Ba-
latonalmádi város sportjáért” kitűntetések adományozását az önkor-
mányzat helyi közművelődéséről szóló rendeletében. Ezzel egyidejű-
leg „Kiváló kulturális tevékenységért” díjat alapított, melyet az a bala-
tonalmádi diák kaphat, aki a város jó hírét növelve kiemelkedő kultu-
rális vagy művészeti teljesítményt nyújtott. Az elismerések odaítélésé-
ről a korábbi évek gyakorlata szerint a humán bizottság dönt.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balatonalmá-
di szociális társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tástokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális étkezés, házi se-
gítségnyújtás, nappali ellátás személyi térítési díjait. A díjak kialakítása 
során figyelembe vették az éves infláció mértékét, valamint azt a körül-
ményt, hogy az étkezési térítési díjakat 2012 óta nem emelték.

Emelkedtek a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjai 
is, ami a nyersanyagnormák emelkedésével indokolható. Ez az óvo-
da és az általános iskolák esetében 1,8 %–2,5 % között van, míg a 
gimnáziumnál 9,85–16,3 % közötti.

A Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívással 
élt a Balatonalmádi Szociális Társulás és a Kelet-Balatoni Térség Ön-
kormányzati Társulás Társulási megállapodásával kapcsolatosan, ezért 
a két megállapodás módosítását is tárgyalta a képviselő-testület. 

A Balatonalmádi Sportegyesület pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat támogatásával a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 
sporttelephely felújítási pályázatra. Sikeres bírálat esetén a Véghely 
D. u. 10. szám alatti sportpálya fenntartásához szükséges gép be-
szerzésére, a locsolórendszer bővítésére és a lelátó részleges felújítá-
sára kerülhet sor 8,8 millió forint összértékben.

Az állam a vízi közművek létesítésének és üzemeltetésének szabálya-
iról új törvényt alkotott, ami alapján vízi közmű kizárólag az állam és 
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A regionális rendsze-
rek esetében – mint a DRV, amilyen Balatonalmádi ivóvíz és szenny-
vízcsatorna ellátása – az önkormányzati rendszer az állami rendszertől 
függetlenül nem üzemeltethető. A képviselő-testület szándékát fejez-
te ki, hogy az önkormányzati közművagyon tulajdonjogát térítésmen-
tesen átadja az államnak, amennyiben ez fizetési kötelezettséget nem 
eredményez és egyben kezdeményezi két vízmű terület tulajdonjogá-
nak ingyenes megszerzését. A közművek esetleges átadásával a még hi-
ányzó mintegy 10 km hosszúságú belterületi szennyvízcsatorna-hálózat 
megépítésére, illetve a későbbiek során felmerülő több mint fél évszá-
zada épült azbeszt-cement anyagú ivóvízhálózat rekonstrukciójára már 
nem az önkormányzat lenne kötelezett.

A képviselő-testület üléseinek napirendjén több alkalommal szere-
pelt a Wesselényi strand főépület emeleti részének turisztikai célú hasz-
nosítása. Legutóbb 2013. szeptemberi ülésen született döntés a nyílt 
egyfordulós pályázat meghirdetéséről, melyet a decemberi ülésen ér-
vénytelennek, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítottak. 
A pályázat ismét kiírásra került, beadási határidő 2014. március 7.

A vidékfejlesztési miniszter a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására 53,5 millió forintot állapított meg az önkormányzat-
nak 2013-ban benyújtott pályázata alapján. A benyújtás feltétele az 
volt, hogy az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 2013. évre várható össze-
vont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket. Az 
összeget 2014. január 31-ig a vízi közmű szolgáltató, azaz a DRV 
Zrt. rendelkezésére kell bocsátani, melynek átadására szóló megál-
lapodásról döntött a képviselő-testület.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Baross 
G. út 60/A szám alatti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet 
időtartama: határozott időtartamra, 2014. április 1-től 2018. ápri-
lis 30-ig szól. A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. 
március 5-én, szerdán délelőtt 11.00 óráig.

Érdeklődni a 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi közös önkormányzati hivatalban, (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete, a 

balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand 
nyugati oldalán megépítendő nettó 64,11 m2 alapterületű 1. sz. 
büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 területű fedett teraszok és a net-
tó 64,11 m2 alapterületű 2. sz. büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 terü-
letű fedett teraszok bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. február 21-
én, pénteken délelőtt 10.00 óráig.

Érdeklődni a 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo-
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen le-
het. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi közös 
önkormányzati hivatalban, (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában 2014. január 23-tól vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. 

Nemzeti ünnep
Tisztelt balatonalmádi polgárok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy március 15-én  a  nemzeti ünnepi meg-

emlékezés az előző évekkel ellentétben egy órával korábban, délelőtt 
10 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel vár a Petőfi szoborhoz, az 
emlékezés helyszínére  balatonalmádi város önkormányzata.

250 éve, hogy az osztrák katonaság Emanuel von Carato alezredes 
vezetésével a Csíksomlyóhoz közeli Madéfalván 1764 január 7-e haj-
nalán védtelen székelyek százait mészárolta le, mert ellenszegültek Má-
ria Terézia határőr-szervezési rendelkezéseinek. Az áldozatok – köztük 
gyermekek, asszonyok – számát a kutatók 200-300 közé teszik. A vé-
rengzés hamar külön nevet kapott: siculicidium, vagyis székely öldök-
lés: a latin siculus, székely és cidium, öldöklés szavakból.

A székelyek ellenállásának több oka is volt: a határőr ezredeket idegen 
tisztek vezetése alá rendelték, külföldi hadjáratokba is bevethették volna 
őket, s a határőri szolgálat révén nem nyerhették volna vissza régi sza-
badságaikat, így például a katonáskodás miatti adómentességet. A szé-
kelyek öntudatos válasza az volt, hogy mindig is szabadok voltak, kato-
náskodni saját, régi törvényeik szerint szoktak, az általuk megválasztott 
tisztek alatt, s csak e feltételek mellett veszik fel a fegyvert.

A vízkereszt napját követő hajnalon végrehajtott vérfürdő után 
kezdődött meg a székelyek kivándorlása Moldvába. A madéfalvi 
menekültek a gyimesi és a moldvai csángók sorait gyarapították, s 
ők alapították később az öt bukovinai székely falut is (Hadikfalva, 
Andrásfalva, Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva). Ezeknek lakói a 
19-20. században több hullámban visszatelepültek a Kárpát-me-
dencébe, s ma Dévától az Al-Dunáig, Tolna/Baranyától Buda kör-
nyékéig szétszóródva élnek. A moldvai csángóságba olvadt széke-
lyek viszont véglegesen ott maradtak a Kárpátok külső oldalán.

Az öldöklés után a Vészhalomnak elnevezett madéfalvi közös sír-
ba nagyrészt háromszéki áldozatokat temettek. A tömegsírt már ak-
kor és később is kopjafákkal, keresztekkel jelölték meg.  Az esemény-
hez méltó emlékmű felállítására 1891-ben alakult bizottság, amely a 
szükséges pénzt közadakozásból gyűjtötte össze.  A csíkszeredai szár-
mazású, de Budapesten működő Tamás József építészmérnök ingyen 
elkészítette az emlékmű terveit, s az országos képzőművészeti tanács 

1895 elején jóvá is hagyta azokat. 1898 májusában tették le az emlék-
mű alapkövét, s az év végére már a turulmadár is felkerült a csúcsára. 
Az építést Szász István végezte, a turulmadarat pedig Köllő Miklós, 
gyergyócsomafalvi születésű budapesti szobrász mintázta meg. A fel-
iratot hordozó márványtábla Sánta Nándor, budapesti mester műve. 
Az emlékmű ünnepélyes felavatására 1905. október 8-án került sor. 

Az emlékmű feliratának első részét dr. Szádeczky Lajos kolozsvári 
egyetemi tanár fogalmazta, a második, verses részét, pedig dr. Balló 
István, csíkszeredai tanár írta. A felirat: Siculicidium 1764. jan. 7.

 „A határőrség erőszakos szervezésekor Madéfalva határában 
1764. január 7-én hajnalban a csász. katonaság által védtelenül le-
kaszabolt csíki és háromszéki 200 székely vértanú emlékére, kik 
az ősi szabadságért véreztek el. Emelte az utódok hálás kegyelete. 
1899.” „Székely nép! Itt hullott őseid vére, kiket zsarnok önkény 
bosszús karja ére. Midőn alkotmányos szabadságod védték, ször-
nyűkép olták ki sok ártatlan éltét. De bár elvesztek ők ádáz fegyver 
alatt, emlékük nem vész el, örökre fennmarad, mert hű kegyeletben 
megtartod őseid. Így él majd emlékök időtlen időkig.”

Ha a Siculicidium felirat betűihez (a kezdő „S” betűt elhagy-
va) hozzárendeljük a betűknek megfelelő római számok értékét, s 
azokat összeadjuk, megkapjuk az öldöklés dátumát (az ilyen felirat 
neve kronogramma):

A „madéfalvi veszedelem” és emlékműve

S I C V L I C I D I V M Össz.
- 1 100 5 50 1 100 1 500 1 5 1000 1764

A székely öldöklésnek kiterjedt irodalma van. A véres esemény 
egyik legismertebb, leghíresebb irodalmi feldolgozása Nyírő József 
Madéfalvi veszedelem című regénye.

 Bálint Sándor

Körvonalazódó koncertek
A vörösberényi református erődített templom leendő orgonájá-

nak ügyét 2013. november 23-án a veszprémi publikum elé tártuk. 
A szép számmal megjelent közönség soraiban helyet foglalt Keszey 
János polgármester úr és Porga Gyula, Veszprém polgármestere is.

Az újfent sikeresnek mondható koncert után szinte azonnal a 
2014-es esztendő várható eseményeit kezdtem szervezni, amelyek-
ről most röviden be is számolok. Számos balatonalmádi lakostól 
hallottam, hogy hiányolják az ősi falak közt megszólalt zenés esté-
ket. Terveim szerint ezt a hiányt idén bőséggel pótolni fogjuk!

Idén 6+1 koncertet tervezek. 6 kisebb koncert szólal majd meg a 
vörösberényi református erődített templom falai között és 1 igazán nagy 
horderejű pedig a balatonfüredi református templomban 2014. június 
21-én! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!

További részletek a lap későbbi számaiban, vagy a 20 292 69 26-
os telefonszámon. Varga Áron református kántor, karvezető
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ÉvfordulóÖnkormányzat
Januári képviselő-testületi ülés

Huszonhárom önkormányzat között Balatonalmádi is megkap-
ta a kerékpárosbarát település díjat, melyre még a tavalyi évben pályá-
zott. Az elbírálásban fontos szempont volt a kerékpáros infrastruktúra 
nagysága és minősége, a helyben szervezett kerékpáros rendezvények, a 
szemléletformálás terén tett lépések, vagy a fejlesztésre fordított keret. 

Szabályozta a képviselő-testület a „Jó tanuló - jó sportoló” és a „Ba-
latonalmádi város sportjáért” kitűntetések adományozását az önkor-
mányzat helyi közművelődéséről szóló rendeletében. Ezzel egyidejű-
leg „Kiváló kulturális tevékenységért” díjat alapított, melyet az a bala-
tonalmádi diák kaphat, aki a város jó hírét növelve kiemelkedő kultu-
rális vagy művészeti teljesítményt nyújtott. Az elismerések odaítélésé-
ről a korábbi évek gyakorlata szerint a humán bizottság dönt.

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balatonalmá-
di szociális társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tástokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális étkezés, házi se-
gítségnyújtás, nappali ellátás személyi térítési díjait. A díjak kialakítása 
során figyelembe vették az éves infláció mértékét, valamint azt a körül-
ményt, hogy az étkezési térítési díjakat 2012 óta nem emelték.

Emelkedtek a nevelési-oktatási intézmények étkezési térítési díjai 
is, ami a nyersanyagnormák emelkedésével indokolható. Ez az óvo-
da és az általános iskolák esetében 1,8 %–2,5 % között van, míg a 
gimnáziumnál 9,85–16,3 % közötti.

A Veszprém Megyei Kormánymegbízott törvényességi felhívással 
élt a Balatonalmádi Szociális Társulás és a Kelet-Balatoni Térség Ön-
kormányzati Társulás Társulási megállapodásával kapcsolatosan, ezért 
a két megállapodás módosítását is tárgyalta a képviselő-testület. 

A Balatonalmádi Sportegyesület pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat támogatásával a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt 
sporttelephely felújítási pályázatra. Sikeres bírálat esetén a Véghely 
D. u. 10. szám alatti sportpálya fenntartásához szükséges gép be-
szerzésére, a locsolórendszer bővítésére és a lelátó részleges felújítá-
sára kerülhet sor 8,8 millió forint összértékben.

Az állam a vízi közművek létesítésének és üzemeltetésének szabálya-
iról új törvényt alkotott, ami alapján vízi közmű kizárólag az állam és 
települési önkormányzat tulajdonába tartozhat. A regionális rendsze-
rek esetében – mint a DRV, amilyen Balatonalmádi ivóvíz és szenny-
vízcsatorna ellátása – az önkormányzati rendszer az állami rendszertől 
függetlenül nem üzemeltethető. A képviselő-testület szándékát fejez-
te ki, hogy az önkormányzati közművagyon tulajdonjogát térítésmen-
tesen átadja az államnak, amennyiben ez fizetési kötelezettséget nem 
eredményez és egyben kezdeményezi két vízmű terület tulajdonjogá-
nak ingyenes megszerzését. A közművek esetleges átadásával a még hi-
ányzó mintegy 10 km hosszúságú belterületi szennyvízcsatorna-hálózat 
megépítésére, illetve a későbbiek során felmerülő több mint fél évszá-
zada épült azbeszt-cement anyagú ivóvízhálózat rekonstrukciójára már 
nem az önkormányzat lenne kötelezett.

A képviselő-testület üléseinek napirendjén több alkalommal szere-
pelt a Wesselényi strand főépület emeleti részének turisztikai célú hasz-
nosítása. Legutóbb 2013. szeptemberi ülésen született döntés a nyílt 
egyfordulós pályázat meghirdetéséről, melyet a decemberi ülésen ér-
vénytelennek, így a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítottak. 
A pályázat ismét kiírásra került, beadási határidő 2014. március 7.

A vidékfejlesztési miniszter a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására 53,5 millió forintot állapított meg az önkormányzat-
nak 2013-ban benyújtott pályázata alapján. A benyújtás feltétele az 
volt, hogy az ivóvíz és csatornaszolgáltatás 2013. évre várható össze-
vont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 1002 Ft/m3 értéket. Az 
összeget 2014. január 31-ig a vízi közmű szolgáltató, azaz a DRV 
Zrt. rendelkezésére kell bocsátani, melynek átadására szóló megál-
lapodásról döntött a képviselő-testület.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Baross 
G. út 60/A szám alatti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A bérlet 
időtartama: határozott időtartamra, 2014. április 1-től 2018. ápri-
lis 30-ig szól. A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. 
március 5-én, szerdán délelőtt 11.00 óráig.

Érdeklődni a 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Bala-
tonalmádi közös önkormányzati hivatalban, (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában, 
vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.
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Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete, a 

balatonalmádi 2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand 
nyugati oldalán megépítendő nettó 64,11 m2 alapterületű 1. sz. 
büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 területű fedett teraszok és a net-
tó 64,11 m2 alapterületű 2. sz. büfé és a hozzátartozó 119,4 m2 terü-
letű fedett teraszok bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. február 21-
én, pénteken délelőtt 10.00 óráig.

Érdeklődni a 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügyfélfo-
gadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen le-
het. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi közös 
önkormányzati hivatalban, (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
ügyfélfogadási időben a 43. számú irodában 2014. január 23-tól vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. 

Nemzeti ünnep
Tisztelt balatonalmádi polgárok!
Tájékoztatjuk önöket, hogy március 15-én  a  nemzeti ünnepi meg-

emlékezés az előző évekkel ellentétben egy órával korábban, délelőtt 
10 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel vár a Petőfi szoborhoz, az 
emlékezés helyszínére  balatonalmádi város önkormányzata.

250 éve, hogy az osztrák katonaság Emanuel von Carato alezredes 
vezetésével a Csíksomlyóhoz közeli Madéfalván 1764 január 7-e haj-
nalán védtelen székelyek százait mészárolta le, mert ellenszegültek Má-
ria Terézia határőr-szervezési rendelkezéseinek. Az áldozatok – köztük 
gyermekek, asszonyok – számát a kutatók 200-300 közé teszik. A vé-
rengzés hamar külön nevet kapott: siculicidium, vagyis székely öldök-
lés: a latin siculus, székely és cidium, öldöklés szavakból.

A székelyek ellenállásának több oka is volt: a határőr ezredeket idegen 
tisztek vezetése alá rendelték, külföldi hadjáratokba is bevethették volna 
őket, s a határőri szolgálat révén nem nyerhették volna vissza régi sza-
badságaikat, így például a katonáskodás miatti adómentességet. A szé-
kelyek öntudatos válasza az volt, hogy mindig is szabadok voltak, kato-
náskodni saját, régi törvényeik szerint szoktak, az általuk megválasztott 
tisztek alatt, s csak e feltételek mellett veszik fel a fegyvert.

A vízkereszt napját követő hajnalon végrehajtott vérfürdő után 
kezdődött meg a székelyek kivándorlása Moldvába. A madéfalvi 
menekültek a gyimesi és a moldvai csángók sorait gyarapították, s 
ők alapították később az öt bukovinai székely falut is (Hadikfalva, 
Andrásfalva, Istensegíts, Fogadjisten, Józseffalva). Ezeknek lakói a 
19-20. században több hullámban visszatelepültek a Kárpát-me-
dencébe, s ma Dévától az Al-Dunáig, Tolna/Baranyától Buda kör-
nyékéig szétszóródva élnek. A moldvai csángóságba olvadt széke-
lyek viszont véglegesen ott maradtak a Kárpátok külső oldalán.

Az öldöklés után a Vészhalomnak elnevezett madéfalvi közös sír-
ba nagyrészt háromszéki áldozatokat temettek. A tömegsírt már ak-
kor és később is kopjafákkal, keresztekkel jelölték meg.  Az esemény-
hez méltó emlékmű felállítására 1891-ben alakult bizottság, amely a 
szükséges pénzt közadakozásból gyűjtötte össze.  A csíkszeredai szár-
mazású, de Budapesten működő Tamás József építészmérnök ingyen 
elkészítette az emlékmű terveit, s az országos képzőművészeti tanács 

1895 elején jóvá is hagyta azokat. 1898 májusában tették le az emlék-
mű alapkövét, s az év végére már a turulmadár is felkerült a csúcsára. 
Az építést Szász István végezte, a turulmadarat pedig Köllő Miklós, 
gyergyócsomafalvi születésű budapesti szobrász mintázta meg. A fel-
iratot hordozó márványtábla Sánta Nándor, budapesti mester műve. 
Az emlékmű ünnepélyes felavatására 1905. október 8-án került sor. 

Az emlékmű feliratának első részét dr. Szádeczky Lajos kolozsvári 
egyetemi tanár fogalmazta, a második, verses részét, pedig dr. Balló 
István, csíkszeredai tanár írta. A felirat: Siculicidium 1764. jan. 7.

 „A határőrség erőszakos szervezésekor Madéfalva határában 
1764. január 7-én hajnalban a csász. katonaság által védtelenül le-
kaszabolt csíki és háromszéki 200 székely vértanú emlékére, kik 
az ősi szabadságért véreztek el. Emelte az utódok hálás kegyelete. 
1899.” „Székely nép! Itt hullott őseid vére, kiket zsarnok önkény 
bosszús karja ére. Midőn alkotmányos szabadságod védték, ször-
nyűkép olták ki sok ártatlan éltét. De bár elvesztek ők ádáz fegyver 
alatt, emlékük nem vész el, örökre fennmarad, mert hű kegyeletben 
megtartod őseid. Így él majd emlékök időtlen időkig.”

Ha a Siculicidium felirat betűihez (a kezdő „S” betűt elhagy-
va) hozzárendeljük a betűknek megfelelő római számok értékét, s 
azokat összeadjuk, megkapjuk az öldöklés dátumát (az ilyen felirat 
neve kronogramma):

A „madéfalvi veszedelem” és emlékműve

S I C V L I C I D I V M Össz.
- 1 100 5 50 1 100 1 500 1 5 1000 1764

A székely öldöklésnek kiterjedt irodalma van. A véres esemény 
egyik legismertebb, leghíresebb irodalmi feldolgozása Nyírő József 
Madéfalvi veszedelem című regénye.

 Bálint Sándor

Körvonalazódó koncertek
A vörösberényi református erődített templom leendő orgonájá-

nak ügyét 2013. november 23-án a veszprémi publikum elé tártuk. 
A szép számmal megjelent közönség soraiban helyet foglalt Keszey 
János polgármester úr és Porga Gyula, Veszprém polgármestere is.

Az újfent sikeresnek mondható koncert után szinte azonnal a 
2014-es esztendő várható eseményeit kezdtem szervezni, amelyek-
ről most röviden be is számolok. Számos balatonalmádi lakostól 
hallottam, hogy hiányolják az ősi falak közt megszólalt zenés esté-
ket. Terveim szerint ezt a hiányt idén bőséggel pótolni fogjuk!

Idén 6+1 koncertet tervezek. 6 kisebb koncert szólal majd meg a 
vörösberényi református erődített templom falai között és 1 igazán nagy 
horderejű pedig a balatonfüredi református templomban 2014. június 
21-én! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényeinkre!

További részletek a lap későbbi számaiban, vagy a 20 292 69 26-
os telefonszámon. Varga Áron református kántor, karvezető



FELHÍVÁS
A Honismereti és városszépítő kör örömmel fogad szép  

városunkért  tenni akarókat soraiba! Minden hónap utolsó kedd-
jén 16 órakor megbeszélés és minden hónap második péntek-
jén 16.30-kor „Régi Almádi képekben” és „Ki Mit Tud Almádiról” 
eredményhirdetés a Pannóniában. Szívesen várunk ötleteket 
az  erzsebet.toltesi@gmail.com  címre! Az elkövetkező hónapok-
ban Almádi várossá válásának 25. ,Tolnay Klári születésének 100 
évfordulójára is készülünk a városszépítés mellett.

PÁLYÁZAT
A Honismereti és városszépítő kör „MESÉL A MÚLT” címmel pá-

lyázatot ír ki a város általános iskolás és gimnazista diákjai szá-
mára. „A generációs kapcsolatok erősítése jegyében olyan íráso-
kat kérnénk a fiataloktól, amelyekben a város múltját is jól isme-
rő idősebb emberek felidéznek történelmi eseményekkel kapcso-
latos saját élményeket, beszélnek elismert személyekről”, a város 
szép épületeivel, templomaival kapcsolatos emlékeikről, a régi al-
mádi vagy berényi kulturális, sport életről. A pályázatokat a Pan-
nónia könyvtárában kérjük leadni vagy az almadihon@gmail.com 
címre küldeni

Határidő 2014. március 30., a legjobb írásokat jutalmazzuk!
Honismereti és Városszépítő Kör

2014. februárALMÁDI ÚJSÁG
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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!

X. forduló:
Ki volt Ozsváth József?
Ki volt Barna Ferenc?
Ki volt Kopár István?

A helyes válaszokat 2014. február 25-ig a Pannónia könyvtá-
rába kérjük leadni. A X. fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 
2014. március 14-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és vá-
rosszépítő kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VIII. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Gyöngyösi Imre? Gyöngyösi Imre 1874-ben Hajmáské-

ren született, elhunyt 1963-ban Vörösberényben. Veszprémben 
végezte tanulmányait, majd itt szentelték pappá 1898-ban. Káp-
lánkodott Gesztiben, Somogyszilben, Attalán, Nemesvitán és 
Somogyfajszon. Kerecseligeten már papként működik 1909-től 
1915-ig. 1915-től vörösberényi plébános 1955-ig. 1941-ben es-
peressé nevezik ki. A Historia Domust vezette pontosan, amely 
1945-ös háború alatt elveszett, így emlékezetéből újra megírta. A 
vörösberényi temetőben nyugszik. A Katolikus olvasókört 1915-től 
vezette Takács Imre kántortanítóval közösen 1924-ig.

Ki volt Csonka Ferenc? Csonka Ferenc 1892-ben Pécsett szü-
letett, elhunyt 1975-ben Almádiban. 1924-ben Seregélyesről jött 
Vörösberénybe kántortanítónak. Ekkor vette át Takács Imrétől 
az 1910-ben megalakult Katolikus olvasókör vezetését, amelyet 
Gyöngyösi Imre plébánossal közösen irányítottak. A kör kerete-
in belül számtalan műkedvelő előadást rendezett. 1930-ban da-
lárdát alapított. Mint iskolaigazgató az ifjúság szellemi irányító-
ja volt. Továbbá Csonka Ferenc érdeme a Szent Ignác Templom 
új orgonájának beszerzése 1926-ban. 1954 tavaszán Csonka Fe-
renc segítségével megalakul a Vörösberényi Művésztelep, mely 
az 1970-es évek elejéig működött. Sírja a vörösberényi temető-
ben található. Utódai Almádiban és Pesten élnek.

Ki volt Borbély Zoltán? Borbély Zoltán 1902-ben született 
Magyarbarnagon, elhunyt 1974-ben Almádiban. Elemi iskolai ta-
nulmányait Vörösberényben fejezi be. Tanító képesítő tanulmányait 
Pápán és Nagykőrösön végzi. 1925-ben népiskolai tanítói oklevelet 
kap. Tanítói munkáját Szentkirályszabadján, majd Vörösberényben 
végzi a köztiszteletnek örvendő kántortanító. A református lelkész 
mellé választott döntéshozó testület tagja. Sírja a vörösberényi te-
metőben található. Utódai Almádiban és Veszprémben élnek.

A hatodik forduló nyertese:
Rajnai Kálmánné, gratulálunk a nyertesnek.

Helyreigazítás: Az előző számban kimaradt a megoldásból az 
alábbi mondat: Csonka Ferenc lelkész idejében 1899-ben özvegy 
Héring Istvánné, született Kovács Zsófia adománya segítségével 
készült el a református templom orgonája.

Törődjünk többet az időseinkkel!

Városunkban kiemelkedően magas az időskorúak száma. Sokan 
közülük egyedül élnek, távol a családtól vagy teljes magányban. Na-
gyon fontos lenne, hogy egy kicsit több odafigyelést, segítséget kap-
janak azoktól, akik a városban laknak. Az emberi kapcsolatok ápo-
lása is a városszépítés része, szervezetünk pedig mint tudják, erre tö-
rekszik. 

Vannak az időseink között olyanok, akik már ki sem tudnak moz-
dulni otthonaikból, így kevés emberi szót hallanak, de még nagy 
igényük lenne rá. Ha ön kedves olvasó olyan, aki kedvet érez ahhoz, 
hogy heti 1-2 lakalommal meglátogasson egyet közülük és elbeszél-
gessen vele, keresse meg annak lehetőségét. Egy hét 168 órából áll, 
biztosan el lehet venni belőle 1-2 órát, amit erre lehet fordítani. A 
mi civil szervezetünk tagjai között is van olyan, aki ezt rendszeresen 
gyakorolja. A beszélgetések tartalmasak és elmondása szerint még 
ő töltődik fel abban az egy órában azzal a derűvel, ami az idős be-
szélgető partnerből árad. Szép barátságok is kialakulhatnak ezúton. 
Nem kell megijedni, hogy csak panaszáradatot kell hallgatni, sőt! 
Egy idős ember egész másként látja a mai világot mint az, aki egész 
nap a „mókuskerékben” fut. Lehet praktikus oldala is a dolognak: 
pl. idős néniktől olyan régi konyhai fortélyokat tudhatunk meg, 
amik már feledésbe merülnek, ha nem elevenítjük fel őket. Az új 
szakácskönyvek modern szemlélettel dolgoznak, pedig a régi bevált 
módszereket sem lenne szabad a kukába dobni.

Tudunk olyan összejövetelekről, ahol a szürke téli estéken kár-
tyajátékkal vidítják fel a magányosokat. Lehetne ezt más helyeken 
is gyakorolni. Gimnazistáink között pedig már kialakult az a gya-
korlat, hogy néhányan felolvasást vállalnak náluk és utána kicsit be-
szélgetnek. Ezek jó ötletek és még lehet gondolkodni, milyen mó-
don lehetne a többi, emberi közelségre vágyó magányos idős em-
berhez eljutni. 

Ha támad a tél és itt van a hólapátolások ideje, egy közelünkben 
élő, nehezen mozgó idős ember biztosan örömmel veszi, ha az ő be-
járata előtti néhány méteren is eltolják a havat, hogy ő is biztonsá-
gosan közlekedhessen. Ha be kell hordani a napi tűzifáját, nekünk 
talán csak tíz percbe kerül, ami neki sok fájdalom árán fél órába 
vagy többe. Az ő házukban is lehet csöpögő csap, amit egy ügyes kéz 
pár perc alatt rendbe tesz. Vegyük észre, hol tudunk segíteni nekik. 
Sok kicsi segítség sokra megy!

Cikkünkkel a jóérzésű emberekben szunnyadó jó akaratot szeret-
nénk felébreszteni, ezért kérjük, ha valaki úgy érzi, alkalmas lenne a 
beszélgetésekre, felolvasásra,vagy bármely más segítségre, hívja a 06 
20 55 66 594-es telefonszámot, és elmondjuk neki, hogy kiket le-
het megkeresni. Honismereti és városszépítő kör

Milyen érzés öregedni?

Egy nap, egy fiatal barátnőm azt kérdezte tőlem, milyen érzés öre-
gedni? Meghökkentem kérdésén, mert én sosem gondoltam arra, 
hogy öreg lennék. Az ifjú hölgy, látván reakciómat, rögtön zavarba 
jött, de megmagyaráztam neki, hogy számomra ez egy érdekes kér-
dés, elgondolkodom rajta és majd később válaszolok neki. 

Végül is úgy döntöttem, hogy az öregedés egy ajándék. Tulajdonkép-
pen életemben most lehetek először az, aki mindig is szerettem volna 
lenni. Persze, nem a testem! Időnként én is kétségbeesem a ráncaim, a 
táskás szemem, a megereszkedett fenekem miatt. És gyakran meghök-
kenek azon az öreg nőn, aki visszanéz rám a tükörből, (aki pont úgy néz 
ki, mint az anyám), de nem sokáig gyötrődöm ezek felett. Sosem cse-
rélném el az én nagyszerű életemet, a szerető családomat, az én csodá-
latos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy egy feszes hasért. Ahogy ko-
rosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé kriti-
kus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le 
magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem vetem be az 
ágyat, vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi szük-
ség nincs, de jól néz ki. Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, 
hogy rendetlen legyek, hogy extravagáns legyek. Annyiszor megéltem, 
hogy legkedvesebb barátaim idő előtt elmennek, mielőtt még megérték 
volna azt a szabadságot, amit az öregség hoz magával.

Ki törődik azzal, hogy hajnali 4-ig olvasok, vagy játszom az iPaden? 
Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tartja a kedvem és sírhatok a régi 
szerelem emlékén és meg is teszem. Sétálok az uszodában egy olyan für-
dőruhában, amiben kidomborodnak a testrészeim és önfeledten vetem 
bele magam a hullámokba ha jól esik és nem törődöm a partról rám ve-
tett sajnálkozó pillantásokkal. Ők is lesznek öregek. Tudom persze azt is, 
hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is néha mit elfelejteni az 
életből. De azért a legfontosabb dolgokra emlékszem. Hát igen, életem 
során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört volna meg, ami-
kor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy elüti 
a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt ad és megértést és rész-
vétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt min-
den iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlenség felett.

Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy meg-
őszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. 
Oly sokan vannak, akik soha nem nevettek és oly sokan, akik nem ér-
ték meg, hogy ősz hajszálaik legyenek. Ahogy múlnak az évek, úgy egy-
re könnyebb pozitívnak lenni. Egyre kevesebbet kell törődni azzal, mit 
gondolnak mások. Én nem teszek fel magamnak se kérdéseket. Ráadá-
sul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam. Nos, vála-
szolva ifjú barátnőm kérdésére, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy 
öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örök-
ké élni, de amíg itt vagyok, nem fecsérlem olyanra az időmet mint, hogy 
mi lett volna ha, vagy azon izgassam magam, mi lesz majd. És minden ál-
dott nap eszem édességet (már ha kedvem van hozzá). Mindig mosolyogj 
és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon vigyázz! TE

KÖZLEMÉNY
Több mint félszáz település vagy szervezet kerékpárosbarát
Huszonhárom önkormányzat és huszonnyolc munkahely nyer-

te el vagy újította meg a kerékpárosbarát címet a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium tavaly hetedszerre meghirdetett pályázata-
in. Az elismeréseket Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár 
adta át 2014. január 22-én, a REC (Regional Environmental Center) 
szentendrei központjában.

A kerékpárosbarát település pályázatok elbírálásában fontos szem-
pont volt a kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége, a hely-
ben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemlélet formálás terén 
tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított keret mértéke. A fővárosi ke-
rület, megyei jogú város kategóriában újonnan nyerte el a címet Eger, 
a városok közül Balatonalmádi, Gyomaendrőd, Lenti és Soltvadkert. 
A nagyközségek, községek versenyében Balatonmáriafürdő, Csopak, 
Köröstarcsa és Rábapatona lett első alkalommal befutó.

Városunk közigazgatási területén az országos kerékpárút törzshá-
lózat részeként két kerékpárút is található. Az egyik a balatoni brin-
gakörút, amely a Balaton part mentén 7,7 km hosszan épült ki, 
csatlakozva a két szomszédos település Balatonfűzfő és Alsóörs ke-
rékpárútjaihoz. A másik Veszprémet, Szentkirályszabadját és Bala-
tonalmádit köti össze. E nyomvonalon a Balatonalmádiban épült 
kerékpárút jelenlegi hossza 4,5 km.

Balatonalmádi településfejlesztési és településrendezési terveiben 
a kerékpárút hálózat fejlesztése kiemelt célként szerepel. Részben a 
balatoni bringakörút már meglévő szakaszainak felújításával, illet-
ve egyes szakaszainak új nyomvonalon történő kiváltásával, részben 
a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút belterü-
leti szakaszának továbbépítésével és annak a balatoni bringakörút-
hoz történő csatlakoztatásával. Az önkormányzat e fejlesztésekre vo-
natkozó tervekkel rendelkezik, megvalósításuk pénzügyi fedezeté-
hez pályázati úton kíván támogatást elnyerni.

A településfejlesztés részeként megvalósult beruházásoknál is fon-
tos szempont volt a kerékpárosbarát kialakítás. A Györgyi Dénes ál-
talános iskola felújításánál és tornateremmel történő bővítésével, a 
Wesselényi strand rekonstrukciójánál, valamint a városközpont re-
habilitációjánál kerékpártárolók, kerékpáros pihenők létesültek.

Az önkormányzat számos kerékpáros rendezvény szervezésében 
vesz részt. Ilyenek egyebek mellett a már több éve zajló Mobilitás hét, 
melynek részeként megszervezésre kerül az Autómentes nap. 2010-
től évente egy helyi lovas egyesület szervezésében megrendezésre ke-
rül a Berény kupa lovas és kerékpáros tájékozódási verseny. 2012-ben 
városunk is helyet adott a tájkerékpár világbajnokságnak.

Vollner Pál államtitkár átadja az oklevelet Keszey János polgármesternek



FELHÍVÁS
A Honismereti és városszépítő kör örömmel fogad szép  

városunkért  tenni akarókat soraiba! Minden hónap utolsó kedd-
jén 16 órakor megbeszélés és minden hónap második péntek-
jén 16.30-kor „Régi Almádi képekben” és „Ki Mit Tud Almádiról” 
eredményhirdetés a Pannóniában. Szívesen várunk ötleteket 
az  erzsebet.toltesi@gmail.com  címre! Az elkövetkező hónapok-
ban Almádi várossá válásának 25. ,Tolnay Klári születésének 100 
évfordulójára is készülünk a városszépítés mellett.

PÁLYÁZAT
A Honismereti és városszépítő kör „MESÉL A MÚLT” címmel pá-

lyázatot ír ki a város általános iskolás és gimnazista diákjai szá-
mára. „A generációs kapcsolatok erősítése jegyében olyan íráso-
kat kérnénk a fiataloktól, amelyekben a város múltját is jól isme-
rő idősebb emberek felidéznek történelmi eseményekkel kapcso-
latos saját élményeket, beszélnek elismert személyekről”, a város 
szép épületeivel, templomaival kapcsolatos emlékeikről, a régi al-
mádi vagy berényi kulturális, sport életről. A pályázatokat a Pan-
nónia könyvtárában kérjük leadni vagy az almadihon@gmail.com 
címre küldeni

Határidő 2014. március 30., a legjobb írásokat jutalmazzuk!
Honismereti és Városszépítő Kör
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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!

X. forduló:
Ki volt Ozsváth József?
Ki volt Barna Ferenc?
Ki volt Kopár István?

A helyes válaszokat 2014. február 25-ig a Pannónia könyvtá-
rába kérjük leadni. A X. fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 
2014. március 14-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és vá-
rosszépítő kör klubfoglalkozásán tartjuk.

A VIII. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Gyöngyösi Imre? Gyöngyösi Imre 1874-ben Hajmáské-

ren született, elhunyt 1963-ban Vörösberényben. Veszprémben 
végezte tanulmányait, majd itt szentelték pappá 1898-ban. Káp-
lánkodott Gesztiben, Somogyszilben, Attalán, Nemesvitán és 
Somogyfajszon. Kerecseligeten már papként működik 1909-től 
1915-ig. 1915-től vörösberényi plébános 1955-ig. 1941-ben es-
peressé nevezik ki. A Historia Domust vezette pontosan, amely 
1945-ös háború alatt elveszett, így emlékezetéből újra megírta. A 
vörösberényi temetőben nyugszik. A Katolikus olvasókört 1915-től 
vezette Takács Imre kántortanítóval közösen 1924-ig.

Ki volt Csonka Ferenc? Csonka Ferenc 1892-ben Pécsett szü-
letett, elhunyt 1975-ben Almádiban. 1924-ben Seregélyesről jött 
Vörösberénybe kántortanítónak. Ekkor vette át Takács Imrétől 
az 1910-ben megalakult Katolikus olvasókör vezetését, amelyet 
Gyöngyösi Imre plébánossal közösen irányítottak. A kör kerete-
in belül számtalan műkedvelő előadást rendezett. 1930-ban da-
lárdát alapított. Mint iskolaigazgató az ifjúság szellemi irányító-
ja volt. Továbbá Csonka Ferenc érdeme a Szent Ignác Templom 
új orgonájának beszerzése 1926-ban. 1954 tavaszán Csonka Fe-
renc segítségével megalakul a Vörösberényi Művésztelep, mely 
az 1970-es évek elejéig működött. Sírja a vörösberényi temető-
ben található. Utódai Almádiban és Pesten élnek.

Ki volt Borbély Zoltán? Borbély Zoltán 1902-ben született 
Magyarbarnagon, elhunyt 1974-ben Almádiban. Elemi iskolai ta-
nulmányait Vörösberényben fejezi be. Tanító képesítő tanulmányait 
Pápán és Nagykőrösön végzi. 1925-ben népiskolai tanítói oklevelet 
kap. Tanítói munkáját Szentkirályszabadján, majd Vörösberényben 
végzi a köztiszteletnek örvendő kántortanító. A református lelkész 
mellé választott döntéshozó testület tagja. Sírja a vörösberényi te-
metőben található. Utódai Almádiban és Veszprémben élnek.

A hatodik forduló nyertese:
Rajnai Kálmánné, gratulálunk a nyertesnek.

Helyreigazítás: Az előző számban kimaradt a megoldásból az 
alábbi mondat: Csonka Ferenc lelkész idejében 1899-ben özvegy 
Héring Istvánné, született Kovács Zsófia adománya segítségével 
készült el a református templom orgonája.

Törődjünk többet az időseinkkel!

Városunkban kiemelkedően magas az időskorúak száma. Sokan 
közülük egyedül élnek, távol a családtól vagy teljes magányban. Na-
gyon fontos lenne, hogy egy kicsit több odafigyelést, segítséget kap-
janak azoktól, akik a városban laknak. Az emberi kapcsolatok ápo-
lása is a városszépítés része, szervezetünk pedig mint tudják, erre tö-
rekszik. 

Vannak az időseink között olyanok, akik már ki sem tudnak moz-
dulni otthonaikból, így kevés emberi szót hallanak, de még nagy 
igényük lenne rá. Ha ön kedves olvasó olyan, aki kedvet érez ahhoz, 
hogy heti 1-2 lakalommal meglátogasson egyet közülük és elbeszél-
gessen vele, keresse meg annak lehetőségét. Egy hét 168 órából áll, 
biztosan el lehet venni belőle 1-2 órát, amit erre lehet fordítani. A 
mi civil szervezetünk tagjai között is van olyan, aki ezt rendszeresen 
gyakorolja. A beszélgetések tartalmasak és elmondása szerint még 
ő töltődik fel abban az egy órában azzal a derűvel, ami az idős be-
szélgető partnerből árad. Szép barátságok is kialakulhatnak ezúton. 
Nem kell megijedni, hogy csak panaszáradatot kell hallgatni, sőt! 
Egy idős ember egész másként látja a mai világot mint az, aki egész 
nap a „mókuskerékben” fut. Lehet praktikus oldala is a dolognak: 
pl. idős néniktől olyan régi konyhai fortélyokat tudhatunk meg, 
amik már feledésbe merülnek, ha nem elevenítjük fel őket. Az új 
szakácskönyvek modern szemlélettel dolgoznak, pedig a régi bevált 
módszereket sem lenne szabad a kukába dobni.

Tudunk olyan összejövetelekről, ahol a szürke téli estéken kár-
tyajátékkal vidítják fel a magányosokat. Lehetne ezt más helyeken 
is gyakorolni. Gimnazistáink között pedig már kialakult az a gya-
korlat, hogy néhányan felolvasást vállalnak náluk és utána kicsit be-
szélgetnek. Ezek jó ötletek és még lehet gondolkodni, milyen mó-
don lehetne a többi, emberi közelségre vágyó magányos idős em-
berhez eljutni. 

Ha támad a tél és itt van a hólapátolások ideje, egy közelünkben 
élő, nehezen mozgó idős ember biztosan örömmel veszi, ha az ő be-
járata előtti néhány méteren is eltolják a havat, hogy ő is biztonsá-
gosan közlekedhessen. Ha be kell hordani a napi tűzifáját, nekünk 
talán csak tíz percbe kerül, ami neki sok fájdalom árán fél órába 
vagy többe. Az ő házukban is lehet csöpögő csap, amit egy ügyes kéz 
pár perc alatt rendbe tesz. Vegyük észre, hol tudunk segíteni nekik. 
Sok kicsi segítség sokra megy!

Cikkünkkel a jóérzésű emberekben szunnyadó jó akaratot szeret-
nénk felébreszteni, ezért kérjük, ha valaki úgy érzi, alkalmas lenne a 
beszélgetésekre, felolvasásra,vagy bármely más segítségre, hívja a 06 
20 55 66 594-es telefonszámot, és elmondjuk neki, hogy kiket le-
het megkeresni. Honismereti és városszépítő kör

Milyen érzés öregedni?

Egy nap, egy fiatal barátnőm azt kérdezte tőlem, milyen érzés öre-
gedni? Meghökkentem kérdésén, mert én sosem gondoltam arra, 
hogy öreg lennék. Az ifjú hölgy, látván reakciómat, rögtön zavarba 
jött, de megmagyaráztam neki, hogy számomra ez egy érdekes kér-
dés, elgondolkodom rajta és majd később válaszolok neki. 

Végül is úgy döntöttem, hogy az öregedés egy ajándék. Tulajdonkép-
pen életemben most lehetek először az, aki mindig is szerettem volna 
lenni. Persze, nem a testem! Időnként én is kétségbeesem a ráncaim, a 
táskás szemem, a megereszkedett fenekem miatt. És gyakran meghök-
kenek azon az öreg nőn, aki visszanéz rám a tükörből, (aki pont úgy néz 
ki, mint az anyám), de nem sokáig gyötrődöm ezek felett. Sosem cse-
rélném el az én nagyszerű életemet, a szerető családomat, az én csodá-
latos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy egy feszes hasért. Ahogy ko-
rosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé kriti-
kus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le 
magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem vetem be az 
ágyat, vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi szük-
ség nincs, de jól néz ki. Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, 
hogy rendetlen legyek, hogy extravagáns legyek. Annyiszor megéltem, 
hogy legkedvesebb barátaim idő előtt elmennek, mielőtt még megérték 
volna azt a szabadságot, amit az öregség hoz magával.

Ki törődik azzal, hogy hajnali 4-ig olvasok, vagy játszom az iPaden? 
Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tartja a kedvem és sírhatok a régi 
szerelem emlékén és meg is teszem. Sétálok az uszodában egy olyan für-
dőruhában, amiben kidomborodnak a testrészeim és önfeledten vetem 
bele magam a hullámokba ha jól esik és nem törődöm a partról rám ve-
tett sajnálkozó pillantásokkal. Ők is lesznek öregek. Tudom persze azt is, 
hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is néha mit elfelejteni az 
életből. De azért a legfontosabb dolgokra emlékszem. Hát igen, életem 
során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört volna meg, ami-
kor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek szenved, vagy elüti 
a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt ad és megértést és rész-
vétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, érzéketlen maradt min-
den iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlenség felett.

Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy meg-
őszülhessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. 
Oly sokan vannak, akik soha nem nevettek és oly sokan, akik nem ér-
ték meg, hogy ősz hajszálaik legyenek. Ahogy múlnak az évek, úgy egy-
re könnyebb pozitívnak lenni. Egyre kevesebbet kell törődni azzal, mit 
gondolnak mások. Én nem teszek fel magamnak se kérdéseket. Ráadá-
sul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam. Nos, vála-
szolva ifjú barátnőm kérdésére, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy 
öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örök-
ké élni, de amíg itt vagyok, nem fecsérlem olyanra az időmet mint, hogy 
mi lett volna ha, vagy azon izgassam magam, mi lesz majd. És minden ál-
dott nap eszem édességet (már ha kedvem van hozzá). Mindig mosolyogj 
és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon vigyázz! TE

KÖZLEMÉNY
Több mint félszáz település vagy szervezet kerékpárosbarát
Huszonhárom önkormányzat és huszonnyolc munkahely nyer-

te el vagy újította meg a kerékpárosbarát címet a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium tavaly hetedszerre meghirdetett pályázata-
in. Az elismeréseket Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár 
adta át 2014. január 22-én, a REC (Regional Environmental Center) 
szentendrei központjában.

A kerékpárosbarát település pályázatok elbírálásában fontos szem-
pont volt a kerékpáros infrastruktúra nagysága és minősége, a hely-
ben szervezett kerékpáros rendezvények, a szemlélet formálás terén 
tett lépések vagy a fejlesztésekre fordított keret mértéke. A fővárosi ke-
rület, megyei jogú város kategóriában újonnan nyerte el a címet Eger, 
a városok közül Balatonalmádi, Gyomaendrőd, Lenti és Soltvadkert. 
A nagyközségek, községek versenyében Balatonmáriafürdő, Csopak, 
Köröstarcsa és Rábapatona lett első alkalommal befutó.

Városunk közigazgatási területén az országos kerékpárút törzshá-
lózat részeként két kerékpárút is található. Az egyik a balatoni brin-
gakörút, amely a Balaton part mentén 7,7 km hosszan épült ki, 
csatlakozva a két szomszédos település Balatonfűzfő és Alsóörs ke-
rékpárútjaihoz. A másik Veszprémet, Szentkirályszabadját és Bala-
tonalmádit köti össze. E nyomvonalon a Balatonalmádiban épült 
kerékpárút jelenlegi hossza 4,5 km.

Balatonalmádi településfejlesztési és településrendezési terveiben 
a kerékpárút hálózat fejlesztése kiemelt célként szerepel. Részben a 
balatoni bringakörút már meglévő szakaszainak felújításával, illet-
ve egyes szakaszainak új nyomvonalon történő kiváltásával, részben 
a Veszprém-Szentkirályszabadja-Balatonalmádi kerékpárút belterü-
leti szakaszának továbbépítésével és annak a balatoni bringakörút-
hoz történő csatlakoztatásával. Az önkormányzat e fejlesztésekre vo-
natkozó tervekkel rendelkezik, megvalósításuk pénzügyi fedezeté-
hez pályázati úton kíván támogatást elnyerni.

A településfejlesztés részeként megvalósult beruházásoknál is fon-
tos szempont volt a kerékpárosbarát kialakítás. A Györgyi Dénes ál-
talános iskola felújításánál és tornateremmel történő bővítésével, a 
Wesselényi strand rekonstrukciójánál, valamint a városközpont re-
habilitációjánál kerékpártárolók, kerékpáros pihenők létesültek.

Az önkormányzat számos kerékpáros rendezvény szervezésében 
vesz részt. Ilyenek egyebek mellett a már több éve zajló Mobilitás hét, 
melynek részeként megszervezésre kerül az Autómentes nap. 2010-
től évente egy helyi lovas egyesület szervezésében megrendezésre ke-
rül a Berény kupa lovas és kerékpáros tájékozódási verseny. 2012-ben 
városunk is helyet adott a tájkerékpár világbajnokságnak.

Vollner Pál államtitkár átadja az oklevelet Keszey János polgármesternek
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Balatonalmádi a Veszprémi Főegyházmegye egyik jelentős kis-
városa a Balaton partján, barátságos üdülőfalu jellegét máig meg-
őrizte, keresztény örökségét ápolja, múltjának értékeit őrzi és 
igyekszik gazdagítani is. 

A mintegy kilencezer lelkes kisvárosban csaknem ötezer katoli-
kus él. Szabó János plébános úr már 1992 óta a településen szol-
gál, jelenleg a nemrég felszentelt, Laposa Norbert atya is részt vesz 
káplánként a közösség lelkipásztori ellátásában. Balatonalmádi 
három település – Almádi, Vörösberény, Káptalanfüred – egye-
sülésével jött létre. Egyház-szervezetileg két plébánia (az almádi 
Szent Imre és a vörösberényi Szent Ignác plébánia) fogja össze 
a város katolikus közösségét. A Szent Imre plébániához filiaként 
kapcsolódik a káptalanfüredi egyházközség. 

A város történelmi magja az ősi vörösberényi településrész, 
melynek létrejötte még az államalapítás körüli időkre nyúlik visz-
sza, amikor Szent István király (illetve egyes kutatók szerint még 
Géza fejedelem) megalapította a veszprémvölgyi görög apácako-
lostort, s annak fenntartásához a bazilita nővéreknek adományoz-
ta a tóparti községet is. A települést akkortájt Villa Zaagarberend 
(később Szárberény, majd Vörösberény) néven emlegették. Az ok-
levelek 1297-ben említik először a falu Szent Márton egyházát, 
amely később a reformáció idején a reformátusok kezelésébe ke-
rült. (A kisváros címerében is ez az ősi templom látható.) A török 
idők alatt a veszprémvölgyi apácák elmenekültek, majd a XVII. 
században birtokaikat, így Vörösberényt is a jezsuiták győri kollé-
giuma kapta meg. Itt építették fel a Szent sír kápolnát, ám a ko-
lostornak csak egy része készült el, mert közben II. József betiltot-
ta a jezsuita rend működését. Maga a templom 1779-ben Loyolai 
Szent Ignác tiszteletére lett felszentelve. A népi barokk építészet és 
festészet egyik magyarországi gyöngyszeme. Értékes, reprezentatív 
freskóit Bucher Xavér Ferenc (1748-1811) svájci születésű veszp-
rémi festő készítette.

A város másik ékessége a település korábbi központjában emel-
kedő Szent Margit kápolna, mely a lakosság gyarapodásával, köz-
adakozásból épült 1844-ben. 

Almádi mai központi plébániájának és szentegyházának alap-
kövét tíz évvel Trianon után, éppen a diktátum évfordulója nap-
ján, 1930. június 4-én rakták le ünnepélyesen. A Medgyasszay Ist-
ván tervei alapján erdélyi stílusban emelt templomhoz 1957-ben 
épült hozzá a Szent jobb kápolna, amely Balatonalmádit az utóbbi 
években zarándokhellyé emelte. E kápolna eredetije 1944-ig a bu-
dai Zsigmond templomban állt, benne őrizték a Szent jobb erek-
lyét. A kápolna a világháború idején mostoha sorsra jutott. Pintér 
Sándor, egykori almádi plébános ekkor püspöki engedélyt kért, 
s helyi mesteremberekkel lebontották a Lotz Károly tervezte és 
Róth Miksa építette Szent István aranymozaikot a budai szentély 
mennyezetéről, s elhozták Almádiba az egykori oltárral, taberná-
kulummal együtt. Majd a templomhoz hozzá építették a hason-
más hajlékot. Visszaállították a mozaikot is eredeti szépségében. 
Jeles esemény helyszíne volt a kápolna 2000 májusában, amikor 
a Szent jobb ereklye egy éjszakát „hajdani otthonában pihent”. 
2001-ben pedig a kézereklyéből egy fragmentumot is kaphatott 
Almádi, sőt az elmúlt években Szent Imre- és Boldog Gizella-erek-
lyékkel is gazdagodott a szentély. Így most már jelen van ott a tel-
jes magyar királyi szent család. Azóta a szélrózsa minden irányá-
ból érkeznek zarándokok.

A káptalanfüredi városrészben, amely korábban a Veszprémi 
Székeskáptalan és az Alsóörsi Nemesi Közbirtokosság tulajdonát 
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A balatonalmádi plébániák missziója

képezte, az 1930-as években vetődött fel a templomépítés gondo-
lata. A kivitelezés azután a ferences rend veszprémi képviselőinek 
és a település ingatlantulajdonosainak részvételével, adakozásával 
történt, miután a káptalantól e célra területet kaptak. Az Angya-
los Boldogasszony tiszteletére emelt kápolnát 1944-ben szentel-
ték fel.

A templom búcsúnapja, ferences hagyomány alapján, augusz-
tus 2-a, Angyalos Boldogasszony ünnepe. Itt őrzik azt a Segítő 
Szűz Mária kegyképet, amelyet Pápáról, egy műgyűjtőtől hozott 
Káptalanfüredre 1944-ben P. Markó Marcell ferences szerzetes. A 
kép másolat valószínűleg, s német nyelvű felirata arra utal, hogy 
a híres „Máriahilf ” kultusz egyik hazánkba került darabjáról van 
szó, amely a XIX. század elejéről származik. A templom előteré-
ben hangulatos erdei szabadtéri környezetben tartják nyaranta a 
szentmiséket.

Szokták mondani: az Egyház a közösségek közössége, de ez el-
mondható a plébániáról is, ahol ez a legszemélyesebben valósul 
meg – mondja János atya. A legalapvetőbb közösség az oltár körül 
összegyűlő eucharisztikus közösség vasárnapról-vasárnapra. Min-
den más kisközösség akkor éri el célját és marad meg, ha ebből a 
forrásból táplálkozik. Almádiban a plébánia igazán befogadónak 
mondható, ha lelki igény mutatkozik a hívek részéről, szívesen ad 
otthont a szerveződő különféle csoportoknak. 

A Szent Ignác énekkar és a Máltai Szeretetszolgálat helyi cso-
portja a legrégebbi működő közösség, tájékoztat az atya. A kórus 
nemrég jeles évfordulót ünnepelt, fennállásának 20. jubileumát. 
Több karnagy is vezette, kezdetben csak passiót énekeltek, majd 
egyre komolyabb kórusműveket, s ma már széles repertoárjuk 
van, gyakran meghívásokat is kapnak. Mostani vezetőjük Pusker 
János egy gyermekkórus megszervezésén munkálkodik jelenleg.

A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának is a plébánia biz-
tosít helyet a működéshez. Főként asszonyok a tagjai, akik min-
den héten fogadják a rászorulókat, s nemcsak levetett ruhát osz-
tanak, hanem élelmiszert is. Tavaly karácsonykor az ő igyekeze-
tük révén ünnepi ebéd várta a szegény sorsúakat a plébánia hit-
tantermében. A Karitász csoport tagjai, karácsony előtt aktivizál-
ják magukat, nemcsak házhoz viszik az ajándék csomagokat, ha-
nem el is beszélgetnek ilyenkor a főként idős, egyedül élő em-
bertársaikkal. Nagyon értékesek a plébánia imádkozó közösségei. 
Vörösberényben szinte minden reggel, Almádi első miséző he-
lyén, a Szent Margit kápolnában pedig hetente gyűlnek össze kö-
zös imádságra. Szép látogatottsága van a havonta szentségimádás-
sal és szentmisével összekötött fatimai imaóráknak a Szent Imre 
plébániatemplomban.

A cursillot is sokan elvégezték az almádi hívek közül, ők a plé-
bánia körül, a templomban segédkeznek, ki itt, ki ott szolgálja az 
egyházközség javát. Minden tanévben indul felnőtt katekézis cso-
port is, 20-25 fővel. Különböző témákat tűznek napirendre, nem-
rég végigolvastak és átelmélkedtek néhány Boldog II. János Pál 
pápa által kiadott dokumentumot, máskor az egyházmegye zsi-
nati könyvét tanulmányozták, vagy liturgikus témákat elemeztek. 
Ezen kívül évente szentségvételre előkészítő kurzust is szervez Já-
nos atya felnőtteknek. 

A plébániák területén két általános iskola működik, 
Vörösberényben és Almádiban, együttesen mintegy 500 gyermek-
kel, akik közül a katolikus hittanosok száma 200-ra tehető. Vilá-
gi hitoktató tanítja őket. Évente 20-25 elsőáldozójuk, illetve bér-
málkozójuk szokott lenni. Sajnos ifjúsági csoportjuk hosszú idő 

óta nincs. A rendszerváltás után szép létszámmal működtek ifjú-
sági közösségek, köztük a cserkészcsapat. A csoportok tagjai mára 
kiöregedtek és sajnos nem sikerült továbbadni azt a lelkesedést az 
utánuk jövőknek, amely őket összetartotta. Mára megváltoztak a 
fiatalok is és a világ is, mondja az atya. Korábban nem tapasztalt 
módon túlterhelik őket, sokszor bizony át nem gondolt célok el-
érése érdekében. Egy túlhajtott hét végén már nem marad elegen-
dő energia elmélyült, átfogó gondolkodásra, de még csendre sem, 
mert ahhoz is erő és önfegyelem kell.

Azért vannak jó példák is a plébánosi tarsolyban. Nemrég az 
egyik régi hittanos, ma már egyetemista fiatalember, Szent Er-
zsébet napján kitett egy perselyt az ifjak egyik kedvelt szórako-
zóhelyén, buzdítva társait, hogy adományaikkal segítsék a rá-
szorulókat és valóban szép összeggel támogatták is többen e ne-
mes célt. Egy másik fiatal pedig önként jelentkezett, hogy szíve-
sen segít a karácsonyi csomagoknak a magányosokhoz való el-
juttatásában. Kis dolgok ezek, de nagy örömmel töltik el a lelki-
pásztort, hogy a mag mégis jó talajba hullott, vallja az atya. Ha-
sonlóképp örömmel említi, hogy immár tíz éve meghonosodott 
a településen a betlehemezés, ami korábban nem volt ott hagyo-
mány. Főként általános iskolások járják a települést a betlehemes 
játékkal, de sokan később, középiskolásként is boldogan jelent-
keznek e szolgálatra. 

Végezetül az egyház és az önkormányzat nagyszerű együttmű-
ködését említi meg János atya. Ugyanazokért a célokért, ugyan-
azokért az emberekért dolgoznak együtt, mondja, a helyi közös-
ség testi-lelki javáért, boldogulásáért, mindenki a maga karizmá-
ja szerint. Minden évben támogatást kapnak az önkormányzattól 
a templomok és a hitélet fenntartásához. Ennek legutóbbi példája 
a vörösberényi Szent Ignác templom tetőfelújítása, ami az önkor-
mányzat támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Nagy-
ra értékeli a városvezetés, hogy a Szent jobb kápolnát szépen gon-
dozza a plébánia, büszkék arra a városlakók, hogy ezáltal Almádi 
is szimbolikusan „királyi város” lett. A hitből fakadó értékek meg-
becsülése jegyében a város három kis parkot, park részletet is elne-
vezett Árpád-házi szentjeink Szent István, Szent Erzsébet és Szent 
Margit tiszteletére. Ezek is örömteli jelei annak, hogy a hitélet fej-
lődésének van jövője Almádiban. Búcsúzóul János atya elmondja 
még: Ha „Almádi lett volna Magyarország 2005-ben”, a kettős ál-
lampolgárságról szóló népszavazás után emelt fővel írhattuk volna 
tovább történelmünket.

Toldi Éva

20 éves a Szent Ignác énekkar
 2014. január 19-én, a vörösberényi Loyolai Szent Ignác plébánia-

templomban csengőszó jelezte a vasárnapi hálaadó, ünnepi szentmise 
kezdetét. Felbúgott az orgona egész teret betöltő méltóságteljes hang-
ja és az introitussal elkezdődött a Szent Ignác kórus lélekemelő litur-
gikus szolgálata. Szabó János plébános atya megemlékezett a kórus je-
lenlévő és elhunyt tagjairól. Méltatta az immár 20 éves egyházi szol-
gálatot, név szerint kiemelve a jelenlévő kórusvezetők áldozatos, tü-
relmes munkáját és a kórustagok hűséges helytállását.

A szentmise végén az énekkar jelenlegi és egykori tagjai, valamint más 
egyházi kórusokból érkező vendégek örömmel üdvözölték egymást. A 
mintegy 40 fő önfeledt boldog mosolyát csoportkép örökítette meg az 
utókor számára. Ezt követően mindannyian vidáman csevegve átsétáltak 
agapéra a vörösberényi plébánia tetőterében levő próbaterembe, ahol fi-
nom ételekkel és italokkal megterített asztal várta őket. Pezsgős pohárral 
a kézben először az alapító karvezető Bobkó Erzsébet Gabriella premont-
rei nővért, majd az őt követő Cservenyák Judit és Kruppai Tamás kán-
tor-karnagyokat, valamint példaképül állítva, a 20 éven át lankadatlanul 
kitartó kórustagot, dr. Szalczinger Jánosné Erzsikét ajándékozták meg. 
Ők ezt a figyelmességet rövid, vidám visszaemlékezéssel viszonozták.

2014 novembere óta a Szent Ignác kórus élére Pusker János kán-
tor-karnagy került. Lelkületét hűen tükrözi az a pár sorban leírt gon-
dolata, melyet minden jelenlevőnek szeretettel átadott: „Hála neked, 
Uram Jézus mindenért, amit megadtál, mindenért, amit megakadá-
lyoztál, mindenért, amit megelőztél, mindenért, amit ajándékul ad-
tál, a miattam, helyettem, érettem hordozott keresztedért, és a hajlé-
kért, amit a mennyben nekem készítettél. El nem múló örök hála ne-
ked, Uram Jézus, hogy engem is szeretetedbe fogadtál!”

Jóleső érzéssel tértem haza és én is feltettem magamban a kérdést: 
mit jelentett nekem ez a mai ünnep, az elmúlt kórusévek? Két idézettel 
kezdeném: „Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A 
bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, 
amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rej-
tett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.” (Kodály Zoltán) „A 
kóruséneklés egyébként nagyon szoros kapcsolatot teremt ember és 
ember között. Lehet, hogy ijesztő a hasonlat, de gondolkodjanak el 
rajta! Emberek, akiknek együtt kellett megküzdeniük a túlélésért 
valamilyen baleset, katasztrófa után, örök életükben közel érzik ma-
gukat egymáshoz. Mert nagyon mély dolgokat tudtak, kellett meg-
mutatniuk egymásnak magukból. Valahogy így van ez egy kórusban 
is.” (Dr. Pándy Mária pszichológus Gyógyító, boldogító dallamok)

Éneklő keresztény közösséget ünnepeltünk ma. Az öröktől léte-
ző egyetlen Isten háromszemélyű (Atya,Fiú,Szentlélek) benső élete, 
kezdet és vég nélkül áradó szeretete emberi közösségeket teremt. Is-
ten áldjon meg minket! Dr. Vollain Mária kórustag

A Szent Ignác kórus

Fotó Dér A.

Megújul a Szent Ignác templom teteje is

Fotó: Töltési E.
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Balatonalmádi a Veszprémi Főegyházmegye egyik jelentős kis-
városa a Balaton partján, barátságos üdülőfalu jellegét máig meg-
őrizte, keresztény örökségét ápolja, múltjának értékeit őrzi és 
igyekszik gazdagítani is. 

A mintegy kilencezer lelkes kisvárosban csaknem ötezer katoli-
kus él. Szabó János plébános úr már 1992 óta a településen szol-
gál, jelenleg a nemrég felszentelt, Laposa Norbert atya is részt vesz 
káplánként a közösség lelkipásztori ellátásában. Balatonalmádi 
három település – Almádi, Vörösberény, Káptalanfüred – egye-
sülésével jött létre. Egyház-szervezetileg két plébánia (az almádi 
Szent Imre és a vörösberényi Szent Ignác plébánia) fogja össze 
a város katolikus közösségét. A Szent Imre plébániához filiaként 
kapcsolódik a káptalanfüredi egyházközség. 

A város történelmi magja az ősi vörösberényi településrész, 
melynek létrejötte még az államalapítás körüli időkre nyúlik visz-
sza, amikor Szent István király (illetve egyes kutatók szerint még 
Géza fejedelem) megalapította a veszprémvölgyi görög apácako-
lostort, s annak fenntartásához a bazilita nővéreknek adományoz-
ta a tóparti községet is. A települést akkortájt Villa Zaagarberend 
(később Szárberény, majd Vörösberény) néven emlegették. Az ok-
levelek 1297-ben említik először a falu Szent Márton egyházát, 
amely később a reformáció idején a reformátusok kezelésébe ke-
rült. (A kisváros címerében is ez az ősi templom látható.) A török 
idők alatt a veszprémvölgyi apácák elmenekültek, majd a XVII. 
században birtokaikat, így Vörösberényt is a jezsuiták győri kollé-
giuma kapta meg. Itt építették fel a Szent sír kápolnát, ám a ko-
lostornak csak egy része készült el, mert közben II. József betiltot-
ta a jezsuita rend működését. Maga a templom 1779-ben Loyolai 
Szent Ignác tiszteletére lett felszentelve. A népi barokk építészet és 
festészet egyik magyarországi gyöngyszeme. Értékes, reprezentatív 
freskóit Bucher Xavér Ferenc (1748-1811) svájci születésű veszp-
rémi festő készítette.

A város másik ékessége a település korábbi központjában emel-
kedő Szent Margit kápolna, mely a lakosság gyarapodásával, köz-
adakozásból épült 1844-ben. 

Almádi mai központi plébániájának és szentegyházának alap-
kövét tíz évvel Trianon után, éppen a diktátum évfordulója nap-
ján, 1930. június 4-én rakták le ünnepélyesen. A Medgyasszay Ist-
ván tervei alapján erdélyi stílusban emelt templomhoz 1957-ben 
épült hozzá a Szent jobb kápolna, amely Balatonalmádit az utóbbi 
években zarándokhellyé emelte. E kápolna eredetije 1944-ig a bu-
dai Zsigmond templomban állt, benne őrizték a Szent jobb erek-
lyét. A kápolna a világháború idején mostoha sorsra jutott. Pintér 
Sándor, egykori almádi plébános ekkor püspöki engedélyt kért, 
s helyi mesteremberekkel lebontották a Lotz Károly tervezte és 
Róth Miksa építette Szent István aranymozaikot a budai szentély 
mennyezetéről, s elhozták Almádiba az egykori oltárral, taberná-
kulummal együtt. Majd a templomhoz hozzá építették a hason-
más hajlékot. Visszaállították a mozaikot is eredeti szépségében. 
Jeles esemény helyszíne volt a kápolna 2000 májusában, amikor 
a Szent jobb ereklye egy éjszakát „hajdani otthonában pihent”. 
2001-ben pedig a kézereklyéből egy fragmentumot is kaphatott 
Almádi, sőt az elmúlt években Szent Imre- és Boldog Gizella-erek-
lyékkel is gazdagodott a szentély. Így most már jelen van ott a tel-
jes magyar királyi szent család. Azóta a szélrózsa minden irányá-
ból érkeznek zarándokok.

A káptalanfüredi városrészben, amely korábban a Veszprémi 
Székeskáptalan és az Alsóörsi Nemesi Közbirtokosság tulajdonát 
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képezte, az 1930-as években vetődött fel a templomépítés gondo-
lata. A kivitelezés azután a ferences rend veszprémi képviselőinek 
és a település ingatlantulajdonosainak részvételével, adakozásával 
történt, miután a káptalantól e célra területet kaptak. Az Angya-
los Boldogasszony tiszteletére emelt kápolnát 1944-ben szentel-
ték fel.

A templom búcsúnapja, ferences hagyomány alapján, augusz-
tus 2-a, Angyalos Boldogasszony ünnepe. Itt őrzik azt a Segítő 
Szűz Mária kegyképet, amelyet Pápáról, egy műgyűjtőtől hozott 
Káptalanfüredre 1944-ben P. Markó Marcell ferences szerzetes. A 
kép másolat valószínűleg, s német nyelvű felirata arra utal, hogy 
a híres „Máriahilf ” kultusz egyik hazánkba került darabjáról van 
szó, amely a XIX. század elejéről származik. A templom előteré-
ben hangulatos erdei szabadtéri környezetben tartják nyaranta a 
szentmiséket.

Szokták mondani: az Egyház a közösségek közössége, de ez el-
mondható a plébániáról is, ahol ez a legszemélyesebben valósul 
meg – mondja János atya. A legalapvetőbb közösség az oltár körül 
összegyűlő eucharisztikus közösség vasárnapról-vasárnapra. Min-
den más kisközösség akkor éri el célját és marad meg, ha ebből a 
forrásból táplálkozik. Almádiban a plébánia igazán befogadónak 
mondható, ha lelki igény mutatkozik a hívek részéről, szívesen ad 
otthont a szerveződő különféle csoportoknak. 

A Szent Ignác énekkar és a Máltai Szeretetszolgálat helyi cso-
portja a legrégebbi működő közösség, tájékoztat az atya. A kórus 
nemrég jeles évfordulót ünnepelt, fennállásának 20. jubileumát. 
Több karnagy is vezette, kezdetben csak passiót énekeltek, majd 
egyre komolyabb kórusműveket, s ma már széles repertoárjuk 
van, gyakran meghívásokat is kapnak. Mostani vezetőjük Pusker 
János egy gyermekkórus megszervezésén munkálkodik jelenleg.

A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának is a plébánia biz-
tosít helyet a működéshez. Főként asszonyok a tagjai, akik min-
den héten fogadják a rászorulókat, s nemcsak levetett ruhát osz-
tanak, hanem élelmiszert is. Tavaly karácsonykor az ő igyekeze-
tük révén ünnepi ebéd várta a szegény sorsúakat a plébánia hit-
tantermében. A Karitász csoport tagjai, karácsony előtt aktivizál-
ják magukat, nemcsak házhoz viszik az ajándék csomagokat, ha-
nem el is beszélgetnek ilyenkor a főként idős, egyedül élő em-
bertársaikkal. Nagyon értékesek a plébánia imádkozó közösségei. 
Vörösberényben szinte minden reggel, Almádi első miséző he-
lyén, a Szent Margit kápolnában pedig hetente gyűlnek össze kö-
zös imádságra. Szép látogatottsága van a havonta szentségimádás-
sal és szentmisével összekötött fatimai imaóráknak a Szent Imre 
plébániatemplomban.

A cursillot is sokan elvégezték az almádi hívek közül, ők a plé-
bánia körül, a templomban segédkeznek, ki itt, ki ott szolgálja az 
egyházközség javát. Minden tanévben indul felnőtt katekézis cso-
port is, 20-25 fővel. Különböző témákat tűznek napirendre, nem-
rég végigolvastak és átelmélkedtek néhány Boldog II. János Pál 
pápa által kiadott dokumentumot, máskor az egyházmegye zsi-
nati könyvét tanulmányozták, vagy liturgikus témákat elemeztek. 
Ezen kívül évente szentségvételre előkészítő kurzust is szervez Já-
nos atya felnőtteknek. 

A plébániák területén két általános iskola működik, 
Vörösberényben és Almádiban, együttesen mintegy 500 gyermek-
kel, akik közül a katolikus hittanosok száma 200-ra tehető. Vilá-
gi hitoktató tanítja őket. Évente 20-25 elsőáldozójuk, illetve bér-
málkozójuk szokott lenni. Sajnos ifjúsági csoportjuk hosszú idő 

óta nincs. A rendszerváltás után szép létszámmal működtek ifjú-
sági közösségek, köztük a cserkészcsapat. A csoportok tagjai mára 
kiöregedtek és sajnos nem sikerült továbbadni azt a lelkesedést az 
utánuk jövőknek, amely őket összetartotta. Mára megváltoztak a 
fiatalok is és a világ is, mondja az atya. Korábban nem tapasztalt 
módon túlterhelik őket, sokszor bizony át nem gondolt célok el-
érése érdekében. Egy túlhajtott hét végén már nem marad elegen-
dő energia elmélyült, átfogó gondolkodásra, de még csendre sem, 
mert ahhoz is erő és önfegyelem kell.

Azért vannak jó példák is a plébánosi tarsolyban. Nemrég az 
egyik régi hittanos, ma már egyetemista fiatalember, Szent Er-
zsébet napján kitett egy perselyt az ifjak egyik kedvelt szórako-
zóhelyén, buzdítva társait, hogy adományaikkal segítsék a rá-
szorulókat és valóban szép összeggel támogatták is többen e ne-
mes célt. Egy másik fiatal pedig önként jelentkezett, hogy szíve-
sen segít a karácsonyi csomagoknak a magányosokhoz való el-
juttatásában. Kis dolgok ezek, de nagy örömmel töltik el a lelki-
pásztort, hogy a mag mégis jó talajba hullott, vallja az atya. Ha-
sonlóképp örömmel említi, hogy immár tíz éve meghonosodott 
a településen a betlehemezés, ami korábban nem volt ott hagyo-
mány. Főként általános iskolások járják a települést a betlehemes 
játékkal, de sokan később, középiskolásként is boldogan jelent-
keznek e szolgálatra. 

Végezetül az egyház és az önkormányzat nagyszerű együttmű-
ködését említi meg János atya. Ugyanazokért a célokért, ugyan-
azokért az emberekért dolgoznak együtt, mondja, a helyi közös-
ség testi-lelki javáért, boldogulásáért, mindenki a maga karizmá-
ja szerint. Minden évben támogatást kapnak az önkormányzattól 
a templomok és a hitélet fenntartásához. Ennek legutóbbi példája 
a vörösberényi Szent Ignác templom tetőfelújítása, ami az önkor-
mányzat támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Nagy-
ra értékeli a városvezetés, hogy a Szent jobb kápolnát szépen gon-
dozza a plébánia, büszkék arra a városlakók, hogy ezáltal Almádi 
is szimbolikusan „királyi város” lett. A hitből fakadó értékek meg-
becsülése jegyében a város három kis parkot, park részletet is elne-
vezett Árpád-házi szentjeink Szent István, Szent Erzsébet és Szent 
Margit tiszteletére. Ezek is örömteli jelei annak, hogy a hitélet fej-
lődésének van jövője Almádiban. Búcsúzóul János atya elmondja 
még: Ha „Almádi lett volna Magyarország 2005-ben”, a kettős ál-
lampolgárságról szóló népszavazás után emelt fővel írhattuk volna 
tovább történelmünket.

Toldi Éva

20 éves a Szent Ignác énekkar
 2014. január 19-én, a vörösberényi Loyolai Szent Ignác plébánia-

templomban csengőszó jelezte a vasárnapi hálaadó, ünnepi szentmise 
kezdetét. Felbúgott az orgona egész teret betöltő méltóságteljes hang-
ja és az introitussal elkezdődött a Szent Ignác kórus lélekemelő litur-
gikus szolgálata. Szabó János plébános atya megemlékezett a kórus je-
lenlévő és elhunyt tagjairól. Méltatta az immár 20 éves egyházi szol-
gálatot, név szerint kiemelve a jelenlévő kórusvezetők áldozatos, tü-
relmes munkáját és a kórustagok hűséges helytállását.

A szentmise végén az énekkar jelenlegi és egykori tagjai, valamint más 
egyházi kórusokból érkező vendégek örömmel üdvözölték egymást. A 
mintegy 40 fő önfeledt boldog mosolyát csoportkép örökítette meg az 
utókor számára. Ezt követően mindannyian vidáman csevegve átsétáltak 
agapéra a vörösberényi plébánia tetőterében levő próbaterembe, ahol fi-
nom ételekkel és italokkal megterített asztal várta őket. Pezsgős pohárral 
a kézben először az alapító karvezető Bobkó Erzsébet Gabriella premont-
rei nővért, majd az őt követő Cservenyák Judit és Kruppai Tamás kán-
tor-karnagyokat, valamint példaképül állítva, a 20 éven át lankadatlanul 
kitartó kórustagot, dr. Szalczinger Jánosné Erzsikét ajándékozták meg. 
Ők ezt a figyelmességet rövid, vidám visszaemlékezéssel viszonozták.

2014 novembere óta a Szent Ignác kórus élére Pusker János kán-
tor-karnagy került. Lelkületét hűen tükrözi az a pár sorban leírt gon-
dolata, melyet minden jelenlevőnek szeretettel átadott: „Hála neked, 
Uram Jézus mindenért, amit megadtál, mindenért, amit megakadá-
lyoztál, mindenért, amit megelőztél, mindenért, amit ajándékul ad-
tál, a miattam, helyettem, érettem hordozott keresztedért, és a hajlé-
kért, amit a mennyben nekem készítettél. El nem múló örök hála ne-
ked, Uram Jézus, hogy engem is szeretetedbe fogadtál!”

Jóleső érzéssel tértem haza és én is feltettem magamban a kérdést: 
mit jelentett nekem ez a mai ünnep, az elmúlt kórusévek? Két idézettel 
kezdeném: „Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. A 
bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, 
amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rej-
tett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk.” (Kodály Zoltán) „A 
kóruséneklés egyébként nagyon szoros kapcsolatot teremt ember és 
ember között. Lehet, hogy ijesztő a hasonlat, de gondolkodjanak el 
rajta! Emberek, akiknek együtt kellett megküzdeniük a túlélésért 
valamilyen baleset, katasztrófa után, örök életükben közel érzik ma-
gukat egymáshoz. Mert nagyon mély dolgokat tudtak, kellett meg-
mutatniuk egymásnak magukból. Valahogy így van ez egy kórusban 
is.” (Dr. Pándy Mária pszichológus Gyógyító, boldogító dallamok)

Éneklő keresztény közösséget ünnepeltünk ma. Az öröktől léte-
ző egyetlen Isten háromszemélyű (Atya,Fiú,Szentlélek) benső élete, 
kezdet és vég nélkül áradó szeretete emberi közösségeket teremt. Is-
ten áldjon meg minket! Dr. Vollain Mária kórustag

A Szent Ignác kórus

Fotó Dér A.

Megújul a Szent Ignác templom teteje is

Fotó: Töltési E.
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Kultúra
Európai Turisztikai Desztinációs 
Management konferencia

A Balaton Best térségi turisztikai szervezet, melynek a Bala-
tonalmádi Turisztikai Egyesület is tagja, a Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesülettel közösen nagy sikerű konferenciát szervezett janu-
ár 9–10-én Balatonfüreden. A konferencia fő célja az volt, hogy a 
hazai turisztikai szakmának és a helyi szintű önkormányzatok kép-
viselőinek bemutassák azokat az ausztriai és észak-olasz példákat, 
amelyek ott az elmúlt évtizedekben megalapozták a turizmus hosz-
szú távú fejlődését.

Az esemény fővédnöke dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, de az eseményen 
jelen volt dr. Horváth Viktória a Nemzetgazdasági Minisztérium 
turizmusért felelős helyettes államtitkára is.

A karintiai és dél-tiroli példák egyértelmű üzenete, hogy a sike-
res turizmus alapja:

1. Egy alulról szerveződő turisztikai desztinációs menedzsment 
rendszer helyi, térségi és regionális szintekkel.

2. A kormányzati és önkormányzati szereplők azon elhatározása, 
hogy forrásokat és kompetenciákat ad át desztinációs menedzsment 
szervezetek szintjeinek.

3. Az így már érdemi forrással rendelkező turisztikai szervezetek a 
szakmai munkát úgy osztják fel a különböző szintek között, hogy az 
a leghatékonyabban szolgálja a helyi vállalkozások érdekeit, a tuda-
tos turisztikai termékfejlesztést és a mai világban hatékonynak szá-
mító marketing kommunikációs lehetőségeket.

A konferencián előadó Achill Rumpold, a karintiai turizmustör-
vény egyik megalkotója hangsúlyozta, a sikerük titka az volt, hogy a 
politikát kivonták a turizmus szervezéséből és azt a szakemberek és 
a benne érintett vállalkozók kezébe hagyták.

És ehhez képest hol tartunk mi magyarok a Balaton partján és ál-
talában Magyarországon? Az elmúlt 5 évben összesen mintegy 100 
turisztikai desztinációs menedzsment szervezet (TDM) alakult ha-
zánkban a megnyitott pályázati forrásoknak köszönhetően. Az első 
körben Európai Uniós fejlesztési pénzhez jutó szervezetek forrása a 
pályázatok lezárultával jelentősen összezsugorodott, és már csak ki-
sebb részük jutott újabb támogatáshoz. Források hiányában pedig 
a legtöbb TDM szervezet létfenntartó működésbe kénytelen átren-
dezkedni, amíg újabb pályázati lehetőségek nem nyílnak meg. 

Almádiban a helyzet hasonló abból a szempontból, hogy az első 
TDM projekt lezárulta után a második pályázati körben nem ju-
tott már pénz a TDM 2 projektünkre, így jelenleg az 5 évvel ez-
előtt megállapított, a Tourinform iroda működtetésére kapott ön-
kormányzati támogatásból, tagdíjakból és kisebb Leader ill. kultu-
rális pályázati pénzekből tartjuk fenn magunkat. Az alap műkö-
dés nálunk tehát ha szűkösen is, de biztosított, ugyanakkor a lát-
ványos előrelépéshez szükséges források hiányában egyelőre nagy-
ravágyó terveinkkel még várnunk kell. Öröm az ürömben, hogy az 
elmúlt mintegy 10 év folyamatosan csökkenő vendégéjszaka száma 
2013-ban növekedésnek indult, és az előzetes kimutatások mintegy 
4-5%-os emelkedést jeleznek. 

Addig is tehát amellett, hogy a Tourinform iroda üzemeltetésén 
kívül jövőbeni fejlesztési ötleteinken dolgozunk, mellé állunk és sa-
ját lehetőségeinkkel, eszközeinkkel segítünk minden olyan városi 
civil és vállalkozói kezdeményezést, amelyek Balatonalmádi fejlődé-
sét szolgálják. A turizmus ugyanis nem csupán az ideérkező látoga-
tók minőségi és élménydús kiszolgálásáról szól, de közvetetten fel-
adata a helyi lakosság életkörülményeink javítása is.

Gyenes Ákos elnök, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Tudásforrás - Kalauz Deresedő fejjel az iskolapadban
A vörösberényi általános iskola számítástechnikai termét 2014. 

januárjától március végéig minden hétfőn és pénteken 15 órától 17 
óráig nyugdíjasok, szülők, nagyszülők töltik meg, ugyanis a 150 fős 
vörösberényi nyugdíjas klub tagjai közül közel negyvenen jelentkez-
tek a klub elnökének javaslatára számítógépes tanfolyamra. 

Két csoportban ismerkednek a számítógéppel, az alapműveletek-
kel, tanulják a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, videó- és zenele-
játszó programokat, a videók, zenés összeállítások szerkesztését, majd 
böngésznek a világhálón és megtanulnak e-mailezni, skypolni. Vég-
telen nagy örömmel tapasztalják, hogy a megszerzett ismereteikkel 
egyre jobban kitárul előttük a világ, és különösen jó érzés számukra, 
hogy szeretteik is büszkék arra, hogy deresedő hajjal újra beültek az is-
kolapadba, tanulnak és lépést tartanak a kor elvárásaival.

A harmadik 
Immáron a harmadik néptánc estet láthattuk a vörösberényi mű-

velődési házban, ahol ez alkalommal is a Botorka néptánc együttes 
volt a házigazda. 

Alig egy évtizedes múltja van városunkban a néptáncnak, koráb-
ban csak meghívott vendég együttesek révén került Almádi szín-
padjaira a néptánc. Örömmel érzékeljük a változást, ma már el-
mondható, hogy a városi rendezvények meghatározó szereplőivé 
váltak az almádi néptáncosok.

A téltemető, a Péter-Pál napi vígasságok, a borfesztivál és termé-
szetesen a szüreti felvonulások elképzelhetetlenek már néptáncosa-
ink nélkül. A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában is fontos szere-
pet játszanak, a magyar kultúra népszerűsítésén túl a személyes kap-
csolatok erősítésében vezető szerepet játszanak együtteseink tagjai. 

A néptánc esten egy kis leltár készült, bemutatva a lelkes közönség-
nek hogy a kicsiktől a nyugdíjasokig milyen táncos tudományra tet-
tek szert. A bemutatót természetesen most is sok-sok próba előzte meg, 
amelynek eredményeként a színpadon számos szép pillanatban villant 
fel a tánc öröme, a közösséghez tartozás természetes boldogsága. 

A fellépők sorát játékos produkcióval a Kökörcsin és a Gurgolya 
együttes nyitotta, akik a legifjabb korosztályokat képviselték, Kreutz 
Károly vezetésével. 

A Botorka együttes jövőre ünnepli 10. születésnapját, a bemuta-
tott táncok alapján minden okuk megvan már most az ünneplésre. 
A minden előképzettség nélküli táncosokkal indult csoport ma már 
a város kulturális vagyonává vált, egyedi koreográfiáikkal, jókedvük-
kel megható perceket szereztek a közönségnek. A csoportot Kovács 
Krisztián vezeti, a táncok alakításában Glöck Eszter van segítségére.

A 2013 decemberében megnyitott TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú 
„Tudásforrás - Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez az ál-
talános iskolás gyerekek számára” című pályázat keretében 2014. janu-
ár 28-án és 30-án lezajlottak az első foglalkozások a szombathelyi Savaria 
egyetemi központ könyvtárában. A négy gyermekcsoport két turnusban 
vett részt a Digitális Erőd nevű játékban, amit Ördögné Kovács Mónika, 
az egyetem könyvtár tanszékének oktatója kifejezetten erre az alkalomra 
állított össze. A foglalkozás során a négy-öt fős csapatokra osztott gyere-
kek a könyvtárban elrejtett egymásra épülő rejtvények megfejtése során 
ismerkedtek meg a könyvtári terekkel, a szolgáltatásokkal. Egyszerű ke-
resési feladatokat hajtottak végre, amelyhez nem csak könyvekben kel-
lett keresgélniük, hanem az internet segítségét is igénybe kellett venni-
ük. A négy iskolából érkezett fiatalok (Györgyi Dénes általános iskola és 
Vörösberényi Általános Iskola - Balatonalmádi, Gábor Áron általános is-
kola Szent István király tagiskola - Szentkirályszabadja, Bocskai István re-
formátus általános iskola – Papkeszi) külön busszal utaztak a helyszínre, 
ahol a nap során az egész könyvtár az övék volt. 

A jó hangulatú kirándulás során tehát megismerkedtek egy igazán 
nagy könyvtárral, a klasszikus könyvtári funkciókkal és az új szolgál-
tatásokkal, ízelítőt kaptak a könyvtárakról, a könyvtári rendszerről, a 
könyvtárak céljáról. A nyárig tartó pályázat egymásra épülő foglalko-
zásai során ezeket az első benyomásokat fogjuk megbeszélni, az apró 
részleteket megerősíteni, hogy az itt szerzett pozitív élményekre való-
di tudás épülhessen, amely a későbbi tanulmányok során hasznosulhat.

Almádi falinaptár
Még mindig ér-

demes megvásárol-
ni a 2014. évi al-
mádi falinaptárt, 
amelyet az Euró-
pa Szoborparkban 
látható alkotások-
ról készített mű-
vészi fotók díszíte-
nek. Az A3 mére-
tű színes naptár al-
mádi papír-írószer 
boltokban, hírlaposoknál, a Pannónia könyvtárban és a Tourinform 
irodában kapható.

A tavalyi évben adták át Balatonalmádi legújabb látványosságát, 
az európai összetartozást, a Szent Istváni gondolatot idéző Szobor-
parkot a Szent Erzsébet ligetben. A külföldi országokat képviselő 
művészek és neves magyar szobrászok munkáinak szabad téri kiál-
lításához a tervek szerint további szabadtéri művészeti programok, 
kiállítások csatlakoznak majd.

Az almádi gyerekek ismerkednek az egyetemi könyvtárral

Fotó: Pászti

A számítógép előtt

A Kökörcsin és a Gurgolya táncosai

Az oktatást a Csetényi testvérek, Kristóf és Norbert vállalták, akik 
az egyetemen szereztek (szereznek) informatikusi diplomát.

Az iskola igazgatója, Zanathy László szívesen segített az ügyinté-
zésben, a foglalkozások időpontjának kijelölésében, a városgazdál-
kodás igazgatója Agg Z. Tamás biztosította a terem ingyenes hasz-
nálatát, a Klebelsberg intézményfenntartó vezetője pedig engedé-
lyezte a számítógépek használatát.

A tervekről tudomást szerezve több nyugdíjasunknak már kará-
csonyra laptopot hozott a gyermekeik Jézuskája. Ígéretet is kaptak, 
hogy a gyakorlásban, a házi feladatok elkészítésében számíthatnak 
majd a gyermekeik és az unokáik segítségére. És így van ez jól!

Nagyszerű összefogással, erős akarattal, jó szándékkal sikerült a 
tanfolyam beindítása, ami többszörös örömet jelent résztvevőnek, 
szervezőnek egyaránt.

A vörösberényi nyugdíjas klub ezúton köszöni meg a tanfolyam 
beindításának lehetőségét és mindenkinek a közreműködő segítsé-
gét. További munkájukhoz sok sikert. Lencse Sándor a klub elnöke

FELHÍVÁS
Felhívás emlékdiploma iránti kérelem benyújtására

Kérjük azokat a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógusokat 
(óvónőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 
évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmüket jut-
tassák el az önkormányzati hivatal köznevelési referensének 2014. 
március 14-ig (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I. emelet 38. 
szoba, Tel.: 88/542-459). A kérelemhez szükséges dokumentumok: 
szakmai önéletrajz, eredeti diploma másolata, munkaviszony igazo-
lása. Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú emlék-
diplomával, akkor elegendő annak másolati példánya.

Amíg a Botorka együttes elsősorban az erdélyi táncokat kedve-
li, addig a Ringató Balaton táncegyüttes repertoárján a Kis-magyar-
országi néptánc kincsből választott műsorszámok szerepelnek. A 
vörösberényi nyugdíjas klub keretén belül működő csoport szintén 
állandó és sikeres szereplője a városi programoknak, szépen gyara-
podik külföldi fellépéseik száma is.

Valamennyi fellépő csoport táncát nagyszerű élőzenei kísérettel 
láthattuk, a Fondor együttes a táncokkal tökéletesen együtt élve fo-
kozta az est hangulatát.

Az esten örömmel láttuk, hogy alig egy évtized alatt megfogant 
és szárba szökkent a néptánc fája városunkban - köszönet a kertész-
nek, Kovács Krisztiánnak. Köszönet Mester Ferinek, hogy gondoz-
za ezt a fát, ahogyan ezen az estén is tette.

Fotó: Pászti
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Kultúra
Európai Turisztikai Desztinációs 
Management konferencia

A Balaton Best térségi turisztikai szervezet, melynek a Bala-
tonalmádi Turisztikai Egyesület is tagja, a Balatonfüredi Turiszti-
kai Egyesülettel közösen nagy sikerű konferenciát szervezett janu-
ár 9–10-én Balatonfüreden. A konferencia fő célja az volt, hogy a 
hazai turisztikai szakmának és a helyi szintű önkormányzatok kép-
viselőinek bemutassák azokat az ausztriai és észak-olasz példákat, 
amelyek ott az elmúlt évtizedekben megalapozták a turizmus hosz-
szú távú fejlődését.

Az esemény fővédnöke dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter volt, de az eseményen 
jelen volt dr. Horváth Viktória a Nemzetgazdasági Minisztérium 
turizmusért felelős helyettes államtitkára is.

A karintiai és dél-tiroli példák egyértelmű üzenete, hogy a sike-
res turizmus alapja:

1. Egy alulról szerveződő turisztikai desztinációs menedzsment 
rendszer helyi, térségi és regionális szintekkel.

2. A kormányzati és önkormányzati szereplők azon elhatározása, 
hogy forrásokat és kompetenciákat ad át desztinációs menedzsment 
szervezetek szintjeinek.

3. Az így már érdemi forrással rendelkező turisztikai szervezetek a 
szakmai munkát úgy osztják fel a különböző szintek között, hogy az 
a leghatékonyabban szolgálja a helyi vállalkozások érdekeit, a tuda-
tos turisztikai termékfejlesztést és a mai világban hatékonynak szá-
mító marketing kommunikációs lehetőségeket.

A konferencián előadó Achill Rumpold, a karintiai turizmustör-
vény egyik megalkotója hangsúlyozta, a sikerük titka az volt, hogy a 
politikát kivonták a turizmus szervezéséből és azt a szakemberek és 
a benne érintett vállalkozók kezébe hagyták.

És ehhez képest hol tartunk mi magyarok a Balaton partján és ál-
talában Magyarországon? Az elmúlt 5 évben összesen mintegy 100 
turisztikai desztinációs menedzsment szervezet (TDM) alakult ha-
zánkban a megnyitott pályázati forrásoknak köszönhetően. Az első 
körben Európai Uniós fejlesztési pénzhez jutó szervezetek forrása a 
pályázatok lezárultával jelentősen összezsugorodott, és már csak ki-
sebb részük jutott újabb támogatáshoz. Források hiányában pedig 
a legtöbb TDM szervezet létfenntartó működésbe kénytelen átren-
dezkedni, amíg újabb pályázati lehetőségek nem nyílnak meg. 

Almádiban a helyzet hasonló abból a szempontból, hogy az első 
TDM projekt lezárulta után a második pályázati körben nem ju-
tott már pénz a TDM 2 projektünkre, így jelenleg az 5 évvel ez-
előtt megállapított, a Tourinform iroda működtetésére kapott ön-
kormányzati támogatásból, tagdíjakból és kisebb Leader ill. kultu-
rális pályázati pénzekből tartjuk fenn magunkat. Az alap műkö-
dés nálunk tehát ha szűkösen is, de biztosított, ugyanakkor a lát-
ványos előrelépéshez szükséges források hiányában egyelőre nagy-
ravágyó terveinkkel még várnunk kell. Öröm az ürömben, hogy az 
elmúlt mintegy 10 év folyamatosan csökkenő vendégéjszaka száma 
2013-ban növekedésnek indult, és az előzetes kimutatások mintegy 
4-5%-os emelkedést jeleznek. 

Addig is tehát amellett, hogy a Tourinform iroda üzemeltetésén 
kívül jövőbeni fejlesztési ötleteinken dolgozunk, mellé állunk és sa-
ját lehetőségeinkkel, eszközeinkkel segítünk minden olyan városi 
civil és vállalkozói kezdeményezést, amelyek Balatonalmádi fejlődé-
sét szolgálják. A turizmus ugyanis nem csupán az ideérkező látoga-
tók minőségi és élménydús kiszolgálásáról szól, de közvetetten fel-
adata a helyi lakosság életkörülményeink javítása is.

Gyenes Ákos elnök, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Tudásforrás - Kalauz Deresedő fejjel az iskolapadban
A vörösberényi általános iskola számítástechnikai termét 2014. 

januárjától március végéig minden hétfőn és pénteken 15 órától 17 
óráig nyugdíjasok, szülők, nagyszülők töltik meg, ugyanis a 150 fős 
vörösberényi nyugdíjas klub tagjai közül közel negyvenen jelentkez-
tek a klub elnökének javaslatára számítógépes tanfolyamra. 

Két csoportban ismerkednek a számítógéppel, az alapműveletek-
kel, tanulják a szövegszerkesztést, a táblázatkezelést, videó- és zenele-
játszó programokat, a videók, zenés összeállítások szerkesztését, majd 
böngésznek a világhálón és megtanulnak e-mailezni, skypolni. Vég-
telen nagy örömmel tapasztalják, hogy a megszerzett ismereteikkel 
egyre jobban kitárul előttük a világ, és különösen jó érzés számukra, 
hogy szeretteik is büszkék arra, hogy deresedő hajjal újra beültek az is-
kolapadba, tanulnak és lépést tartanak a kor elvárásaival.

A harmadik 
Immáron a harmadik néptánc estet láthattuk a vörösberényi mű-

velődési házban, ahol ez alkalommal is a Botorka néptánc együttes 
volt a házigazda. 

Alig egy évtizedes múltja van városunkban a néptáncnak, koráb-
ban csak meghívott vendég együttesek révén került Almádi szín-
padjaira a néptánc. Örömmel érzékeljük a változást, ma már el-
mondható, hogy a városi rendezvények meghatározó szereplőivé 
váltak az almádi néptáncosok.

A téltemető, a Péter-Pál napi vígasságok, a borfesztivál és termé-
szetesen a szüreti felvonulások elképzelhetetlenek már néptáncosa-
ink nélkül. A testvérvárosi kapcsolatok ápolásában is fontos szere-
pet játszanak, a magyar kultúra népszerűsítésén túl a személyes kap-
csolatok erősítésében vezető szerepet játszanak együtteseink tagjai. 

A néptánc esten egy kis leltár készült, bemutatva a lelkes közönség-
nek hogy a kicsiktől a nyugdíjasokig milyen táncos tudományra tet-
tek szert. A bemutatót természetesen most is sok-sok próba előzte meg, 
amelynek eredményeként a színpadon számos szép pillanatban villant 
fel a tánc öröme, a közösséghez tartozás természetes boldogsága. 

A fellépők sorát játékos produkcióval a Kökörcsin és a Gurgolya 
együttes nyitotta, akik a legifjabb korosztályokat képviselték, Kreutz 
Károly vezetésével. 

A Botorka együttes jövőre ünnepli 10. születésnapját, a bemuta-
tott táncok alapján minden okuk megvan már most az ünneplésre. 
A minden előképzettség nélküli táncosokkal indult csoport ma már 
a város kulturális vagyonává vált, egyedi koreográfiáikkal, jókedvük-
kel megható perceket szereztek a közönségnek. A csoportot Kovács 
Krisztián vezeti, a táncok alakításában Glöck Eszter van segítségére.

A 2013 decemberében megnyitott TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú 
„Tudásforrás - Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez az ál-
talános iskolás gyerekek számára” című pályázat keretében 2014. janu-
ár 28-án és 30-án lezajlottak az első foglalkozások a szombathelyi Savaria 
egyetemi központ könyvtárában. A négy gyermekcsoport két turnusban 
vett részt a Digitális Erőd nevű játékban, amit Ördögné Kovács Mónika, 
az egyetem könyvtár tanszékének oktatója kifejezetten erre az alkalomra 
állított össze. A foglalkozás során a négy-öt fős csapatokra osztott gyere-
kek a könyvtárban elrejtett egymásra épülő rejtvények megfejtése során 
ismerkedtek meg a könyvtári terekkel, a szolgáltatásokkal. Egyszerű ke-
resési feladatokat hajtottak végre, amelyhez nem csak könyvekben kel-
lett keresgélniük, hanem az internet segítségét is igénybe kellett venni-
ük. A négy iskolából érkezett fiatalok (Györgyi Dénes általános iskola és 
Vörösberényi Általános Iskola - Balatonalmádi, Gábor Áron általános is-
kola Szent István király tagiskola - Szentkirályszabadja, Bocskai István re-
formátus általános iskola – Papkeszi) külön busszal utaztak a helyszínre, 
ahol a nap során az egész könyvtár az övék volt. 

A jó hangulatú kirándulás során tehát megismerkedtek egy igazán 
nagy könyvtárral, a klasszikus könyvtári funkciókkal és az új szolgál-
tatásokkal, ízelítőt kaptak a könyvtárakról, a könyvtári rendszerről, a 
könyvtárak céljáról. A nyárig tartó pályázat egymásra épülő foglalko-
zásai során ezeket az első benyomásokat fogjuk megbeszélni, az apró 
részleteket megerősíteni, hogy az itt szerzett pozitív élményekre való-
di tudás épülhessen, amely a későbbi tanulmányok során hasznosulhat.

Almádi falinaptár
Még mindig ér-

demes megvásárol-
ni a 2014. évi al-
mádi falinaptárt, 
amelyet az Euró-
pa Szoborparkban 
látható alkotások-
ról készített mű-
vészi fotók díszíte-
nek. Az A3 mére-
tű színes naptár al-
mádi papír-írószer 
boltokban, hírlaposoknál, a Pannónia könyvtárban és a Tourinform 
irodában kapható.

A tavalyi évben adták át Balatonalmádi legújabb látványosságát, 
az európai összetartozást, a Szent Istváni gondolatot idéző Szobor-
parkot a Szent Erzsébet ligetben. A külföldi országokat képviselő 
művészek és neves magyar szobrászok munkáinak szabad téri kiál-
lításához a tervek szerint további szabadtéri művészeti programok, 
kiállítások csatlakoznak majd.

Az almádi gyerekek ismerkednek az egyetemi könyvtárral

Fotó: Pászti

A számítógép előtt

A Kökörcsin és a Gurgolya táncosai

Az oktatást a Csetényi testvérek, Kristóf és Norbert vállalták, akik 
az egyetemen szereztek (szereznek) informatikusi diplomát.

Az iskola igazgatója, Zanathy László szívesen segített az ügyinté-
zésben, a foglalkozások időpontjának kijelölésében, a városgazdál-
kodás igazgatója Agg Z. Tamás biztosította a terem ingyenes hasz-
nálatát, a Klebelsberg intézményfenntartó vezetője pedig engedé-
lyezte a számítógépek használatát.

A tervekről tudomást szerezve több nyugdíjasunknak már kará-
csonyra laptopot hozott a gyermekeik Jézuskája. Ígéretet is kaptak, 
hogy a gyakorlásban, a házi feladatok elkészítésében számíthatnak 
majd a gyermekeik és az unokáik segítségére. És így van ez jól!

Nagyszerű összefogással, erős akarattal, jó szándékkal sikerült a 
tanfolyam beindítása, ami többszörös örömet jelent résztvevőnek, 
szervezőnek egyaránt.

A vörösberényi nyugdíjas klub ezúton köszöni meg a tanfolyam 
beindításának lehetőségét és mindenkinek a közreműködő segítsé-
gét. További munkájukhoz sok sikert. Lencse Sándor a klub elnöke

FELHÍVÁS
Felhívás emlékdiploma iránti kérelem benyújtására

Kérjük azokat a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógusokat 
(óvónőket, tanítókat, tanárokat), akik diplomájukat 50-60-65-70 
évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti kérelmüket jut-
tassák el az önkormányzati hivatal köznevelési referensének 2014. 
március 14-ig (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I. emelet 38. 
szoba, Tel.: 88/542-459). A kérelemhez szükséges dokumentumok: 
szakmai önéletrajz, eredeti diploma másolata, munkaviszony igazo-
lása. Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú emlék-
diplomával, akkor elegendő annak másolati példánya.

Amíg a Botorka együttes elsősorban az erdélyi táncokat kedve-
li, addig a Ringató Balaton táncegyüttes repertoárján a Kis-magyar-
országi néptánc kincsből választott műsorszámok szerepelnek. A 
vörösberényi nyugdíjas klub keretén belül működő csoport szintén 
állandó és sikeres szereplője a városi programoknak, szépen gyara-
podik külföldi fellépéseik száma is.

Valamennyi fellépő csoport táncát nagyszerű élőzenei kísérettel 
láthattuk, a Fondor együttes a táncokkal tökéletesen együtt élve fo-
kozta az est hangulatát.

Az esten örömmel láttuk, hogy alig egy évtized alatt megfogant 
és szárba szökkent a néptánc fája városunkban - köszönet a kertész-
nek, Kovács Krisztiánnak. Köszönet Mester Ferinek, hogy gondoz-
za ezt a fát, ahogyan ezen az estén is tette.

Fotó: Pászti
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. február 15-től 2014. március végéig

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

Február 15. szombat 15 óra
Cimbora
Honfoglalás kori lakoma és ügyességi játék
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: 70/455-4100

Február 15. szombat 17 óra 
Erdélyből hoztam – Péterfy Gizella 
festőművész kiállítása
A tárlat megtekinthető az intézmény 
nyitva tartási idejében
Szervező: Pannónia
Helyszín: Pannónia

Február 16. vasárnap 12-18 óra között
Balatoni kék téli teljesítménytúra. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Kapcsolat: Hites Viktor szakosztályvezető 
30 347 63 56

Február 21. péntek 17 óra 
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos vi-
lága II. 
Dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Szervező: Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Kapcsolat: Szenthe László 88 438 224
Helyszín: a Pannónia Olvasóterme

Február 22. szombat 19.30 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Fergeteges farsangi bál, zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Február 23. vasárnap 8.30 óra
III. almádi disznótor 
Közösségi disznóvágás, ahol az érdeklődők a régi 
magyar gasztro-kulturális szokás felelevenítése köz-
ben ehetnek, ihatnak és vásárolhatnak kész, füstölt 
termékeket is.
Szervezők: Vörösberényi Lovas Egyesület 
és a Pannónia 
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Zenepavilon és kör-
nyéke 
Kapcsolat: 30 270 78 64 (Szentesi István)
 
Február 23. vasárnap 14 órai kezdettel 
Téltemető-tavaszköszöntő mulatság
Hagyományos téltemető-tavaszköszöntő délután, 

mely során vidám mulatsággal búcsúztatjuk a telet 
és köszöntjük a tavaszt. A bátrabbak pedig megmár-
tózhatnak a jeges Balaton vizében.
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Móló és környéke
 
Február 25. kedd 18 óra
Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira
Szervező: Pannónia 
Helyszín: Pannónia

Február 26. szerda 16 órától
15 éves a vörösberényi nyugdíjas klub
Méltatás - ünnepi vacsora
Jubileumi műsor, vendégeink: Botorka táncegyüt-
tes, Hatás Andrea színművész, Csobolya József ope-
raénekes
Zenés szüli napi rendezvény, zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Február 28. péntek 19 óra
Keresztény bál
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 7. péntek 17 óra
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Szép versek és gombák - Auer Péter (Budapest) dia-
vetítéssel egybekötött előadása. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Szervező: Almádi gombászok asztaltársasága
Kapcsolat: Szenthe László 88 438 224

Március 8. szombat 18 óra
Nemzetközi nőnap – sztárvendéggel 
Szervező: Pannónia
Helyszín: Pannónia

Március 9. vasárnap 9.30 óra
Megyei Sakk Csapatbajnokság 
(Balatonalmádi-Tapolca) 
Szervező: Kelet-Balatoni sakk egyesület
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Fáncsy Imre 70 389 60 49

Március 12. szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Közgyűlés. A 2014. évi programunk és kirándulá-
si tervünk
Előadó Lencse Sándor elnök

A szobanövények gondozása, ápolása, virágkötészet
Vendégünk: Kálló Ilona kertész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 14. péntek 18 óra
Fáklyás felvonulás 
Ünnepi műsor a Kossuth szobornál.
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet liget – Kos-
suth szobor
Szervező: Pannónia

Március 15. szombat 10 óra
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére
Ünnepi beszédet mond: Kontrát Károly, a belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára. Az ünnepség 
koszorúzással zárul.
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Petőfi szobor
Szervező: Pannónia

Március 19 szerda 17 óra
Balatonalmádi 2024-ben című amatőr képzőmű-
vész kiállítás
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 22. szombat 10 óra
II. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedő
(A vetélkedőt csak megfelelő létszámú előzetes je-
lentkező esetén tartják meg!)
Szervező: Almádi gombászok asztaltársasága
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Szenthe László, 88/438-224 

Március 25. kedd 17 óra
Balatonalmádi Kertbarát Kör programja
Víz kutak létesítésének szabályai. Ivóvíz és termálvíz 
lehetőségek Almádi környezetében! Beszélgetés és 
vita Szakály Áron bányamérnökkel
Helyszín: Pannónia
Lőrincz József elnök 70 366 01 81
bereny.lorincz@gmail.com

Március 26. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Nőnapi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

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 Ringa-

tó Balaton Néptánccsoport, és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub.

Ismét gombásztalálkozó Almádiban

2014. március 22-én 10 órai kezdettel az Almádi gombászok asz-
taltársasága megrendezi a II. országos amatőr gombafelismerő ve-
télkedőt. 

Helyszín a Pannónia kulturális központ és könyvtár nagyterme. 
További információ Szenthe László telefonszámán  88 438 224, 
vagy a szenthelaszlo@gmail.com e-mail címen.

TAVASZI AKCIÓS UTAZÁS 
OLASZORSZÁGBA

NÉZZÜK MEG EGYÜTT VELENCÉT!
Időpont: 2014. május 23-25. (péntek- vasárnap) 

3 nap/2 éjszaka
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal 

(videó, büfé, WC), vidám társasággal
Útvonal: Balatonalmádi – Siófok – Nagykanizsa – Maribor 
– Ljubjana – Trieszt – Lido di Jesolo – Monfalcone – Tri-

eszt – Balatonalmádi
Elhelyezés: tengerparti 3 csillagos szállodában 

2 ágyas balkonos szobákban
Ellátás: félpanzió, büfé reggeli, menüválasztásos vacsora

Részvételi díj: 34 900 Ft
Előleg befizetése: (14 900 Ft) 2014. február 19-én 16-18 óráig 

Érdeklődni: 30 902 42 68 telefonszámon

PROGRAM:
1. nap: Indulás 7.00 órakor a vörösberényi posta elől – Pannónia – Budatava 
(benzinkút) – Siófok – Maribor – Ljubjana – Trieszt útvonalon. Triesztben a 
Miramere 19 századi romantikus kastély megtekintése. Utána utazás Lido di 
Jesolóba Szállás elfoglalása, vacsora. Vacsora után séta a csodálatos üdülőhelyen.
2. nap: Büfé reggeli 7.00 órakor, majd utazás 8.00 órakor busszal Punta 
Sabbioniba. Innen különjáratú hajóval utazunk Velencébe. A Szt. Márk tér 
közelében kötünk ki 10.00 órakor. Gyalogos séta, városnézés: Szt. Márk tér, 
Rialtó híd, Piac, Ca D’Oro palota és a Szt. Márk templom megtekintése. Fa-
kultatív: Dózse Palota. 14.00 órától 18.00 óráig szabadprogram, egyéni város-
nézés. 18.00 órakor utazás Velencéből Lido di Jesolóba 19.30-kor vacsora.
3. nap: Büfé reggeli 7.30-kor. A szállást 8.30-kor elhagyjuk, hazautazás. Útközben 
Monfalcone/Redipugliában az I. világháborús olasz és magyar temető megtekinté-
se. Hazautazás a Trieszt – Ljubljana (itt meglepetés megálló!) Maribor – Nagyka-
nizsa – Balatonalmádi útvonalon. Hazaérkezés várható ideje 19.00-20.00 óra.
A részvételi díj tartalmazza a program szerinti buszos utazást, a megadott 2 éjsza-
kai szállást, ellátást, a felsorolt programokat, az idegenvezető-csoportkísérő költsége-
it, de nem tartalmazza a biztosítást, a belépők árát. Korlátozott számban még van 
hely. Jelentkezés előleg befizetésével: 2014. február 19-ig a fenti telefonon, illetve a 
vörösberényi művelődési házban.

Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szí-
vesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, 
a következők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6. Vörösberényi általános iskoláért alapítvány, adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület, adószáma: 
18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért, adószá-
ma: 19266057-1-19
15. Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-
vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári alvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

Köszönetünket fejezzük ki Lencse Sándornak a vörösberényi 
nyugdíjas klub vezetőjének, tagjainak és valamennyi adomá-
nyozónak, kik Esztergályos Kornél a szívátültetésre váró kisfiú 
gyógyulásához hozzájárultak. Kívánunk további boldog, sikeres 
és aktív nyugdíjas éveket. Egy Darabot A Szívedből Alapítvány

FELHÍVÁS
Kedves könyvtárhasználók! Május végéig a hónapok utolsó he-

tében a könyvtár iskolai csoportokat fogad, amelynek keretében a 
gyerekek játékosan ismerkednek a könyvtár szolgáltatásaival. Ez a 
napi 2 óra valószínűleg hangosabb lesz, mint a szokásos könyvtá-
ri alapzaj. A pontos időintervallumot a honlapunkon feltüntetjük, 
kérjük, vegyék tekintetbe ezt a körülményt, ha könyvtárba készül-
nek. A könyvtári szolgáltatások ezen órák alatt is rendelkezésre áll-
nak. Továbbra is várjuk Önöket, köszönjük megértésüket!

Horgász Klub
Ha szeretsz horgászni, érdekel a vizek élővilága és még nem 

múltál el 14 éves, akkor gyere hozzánk a Horgász klubba! 
Horgászat, verseny horgászat, vizek élővilága – horgász tanfo-
lyam indul a Pannóniában

Tanfolyamkezdés: 2014. február 4. 15.00 óra
Helyszín: Pannónia vízi múzeum, szervező: Balatonalmádi Hor-

gász egyesület, jelentkezés: Gönczi Györgynél 06 70 39 27 186
Oktatás: keddenként 15.00 órától

Fotó: Szente L.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. február 15-től 2014. március végéig

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

Február 15. szombat 15 óra
Cimbora
Honfoglalás kori lakoma és ügyességi játék
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: 70/455-4100

Február 15. szombat 17 óra 
Erdélyből hoztam – Péterfy Gizella 
festőművész kiállítása
A tárlat megtekinthető az intézmény 
nyitva tartási idejében
Szervező: Pannónia
Helyszín: Pannónia

Február 16. vasárnap 12-18 óra között
Balatoni kék téli teljesítménytúra. 
Szervező: Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE
Kapcsolat: Hites Viktor szakosztályvezető 
30 347 63 56

Február 21. péntek 17 óra 
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos vi-
lága II. 
Dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Szervező: Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Kapcsolat: Szenthe László 88 438 224
Helyszín: a Pannónia Olvasóterme

Február 22. szombat 19.30 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Fergeteges farsangi bál, zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Február 23. vasárnap 8.30 óra
III. almádi disznótor 
Közösségi disznóvágás, ahol az érdeklődők a régi 
magyar gasztro-kulturális szokás felelevenítése köz-
ben ehetnek, ihatnak és vásárolhatnak kész, füstölt 
termékeket is.
Szervezők: Vörösberényi Lovas Egyesület 
és a Pannónia 
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Zenepavilon és kör-
nyéke 
Kapcsolat: 30 270 78 64 (Szentesi István)
 
Február 23. vasárnap 14 órai kezdettel 
Téltemető-tavaszköszöntő mulatság
Hagyományos téltemető-tavaszköszöntő délután, 

mely során vidám mulatsággal búcsúztatjuk a telet 
és köszöntjük a tavaszt. A bátrabbak pedig megmár-
tózhatnak a jeges Balaton vizében.
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Móló és környéke
 
Február 25. kedd 18 óra
Emlékezés a kommunista diktatúra áldozataira
Szervező: Pannónia 
Helyszín: Pannónia

Február 26. szerda 16 órától
15 éves a vörösberényi nyugdíjas klub
Méltatás - ünnepi vacsora
Jubileumi műsor, vendégeink: Botorka táncegyüt-
tes, Hatás Andrea színművész, Csobolya József ope-
raénekes
Zenés szüli napi rendezvény, zenél: Tóth István
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Február 28. péntek 19 óra
Keresztény bál
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 7. péntek 17 óra
Almádi gombászok asztaltársaságának programja
Szép versek és gombák - Auer Péter (Budapest) dia-
vetítéssel egybekötött előadása. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Szervező: Almádi gombászok asztaltársasága
Kapcsolat: Szenthe László 88 438 224

Március 8. szombat 18 óra
Nemzetközi nőnap – sztárvendéggel 
Szervező: Pannónia
Helyszín: Pannónia

Március 9. vasárnap 9.30 óra
Megyei Sakk Csapatbajnokság 
(Balatonalmádi-Tapolca) 
Szervező: Kelet-Balatoni sakk egyesület
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Fáncsy Imre 70 389 60 49

Március 12. szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Közgyűlés. A 2014. évi programunk és kirándulá-
si tervünk
Előadó Lencse Sándor elnök

A szobanövények gondozása, ápolása, virágkötészet
Vendégünk: Kálló Ilona kertész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 14. péntek 18 óra
Fáklyás felvonulás 
Ünnepi műsor a Kossuth szobornál.
Helyszín: Városház tér – Szent Erzsébet liget – Kos-
suth szobor
Szervező: Pannónia

Március 15. szombat 10 óra
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc emlékére
Ünnepi beszédet mond: Kontrát Károly, a belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára. Az ünnepség 
koszorúzással zárul.
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Petőfi szobor
Szervező: Pannónia

Március 19 szerda 17 óra
Balatonalmádi 2024-ben című amatőr képzőmű-
vész kiállítás
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 22. szombat 10 óra
II. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedő
(A vetélkedőt csak megfelelő létszámú előzetes je-
lentkező esetén tartják meg!)
Szervező: Almádi gombászok asztaltársasága
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Szenthe László, 88/438-224 

Március 25. kedd 17 óra
Balatonalmádi Kertbarát Kör programja
Víz kutak létesítésének szabályai. Ivóvíz és termálvíz 
lehetőségek Almádi környezetében! Beszélgetés és 
vita Szakály Áron bányamérnökkel
Helyszín: Pannónia
Lőrincz József elnök 70 366 01 81
bereny.lorincz@gmail.com

Március 26. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Nőnapi műsor
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

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 Ringa-

tó Balaton Néptánccsoport, és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub.

Ismét gombásztalálkozó Almádiban

2014. március 22-én 10 órai kezdettel az Almádi gombászok asz-
taltársasága megrendezi a II. országos amatőr gombafelismerő ve-
télkedőt. 

Helyszín a Pannónia kulturális központ és könyvtár nagyterme. 
További információ Szenthe László telefonszámán  88 438 224, 
vagy a szenthelaszlo@gmail.com e-mail címen.

TAVASZI AKCIÓS UTAZÁS 
OLASZORSZÁGBA

NÉZZÜK MEG EGYÜTT VELENCÉT!
Időpont: 2014. május 23-25. (péntek- vasárnap) 

3 nap/2 éjszaka
Utazás: légkondicionált luxus autóbusszal 

(videó, büfé, WC), vidám társasággal
Útvonal: Balatonalmádi – Siófok – Nagykanizsa – Maribor 
– Ljubjana – Trieszt – Lido di Jesolo – Monfalcone – Tri-

eszt – Balatonalmádi
Elhelyezés: tengerparti 3 csillagos szállodában 

2 ágyas balkonos szobákban
Ellátás: félpanzió, büfé reggeli, menüválasztásos vacsora

Részvételi díj: 34 900 Ft
Előleg befizetése: (14 900 Ft) 2014. február 19-én 16-18 óráig 

Érdeklődni: 30 902 42 68 telefonszámon

PROGRAM:
1. nap: Indulás 7.00 órakor a vörösberényi posta elől – Pannónia – Budatava 
(benzinkút) – Siófok – Maribor – Ljubjana – Trieszt útvonalon. Triesztben a 
Miramere 19 századi romantikus kastély megtekintése. Utána utazás Lido di 
Jesolóba Szállás elfoglalása, vacsora. Vacsora után séta a csodálatos üdülőhelyen.
2. nap: Büfé reggeli 7.00 órakor, majd utazás 8.00 órakor busszal Punta 
Sabbioniba. Innen különjáratú hajóval utazunk Velencébe. A Szt. Márk tér 
közelében kötünk ki 10.00 órakor. Gyalogos séta, városnézés: Szt. Márk tér, 
Rialtó híd, Piac, Ca D’Oro palota és a Szt. Márk templom megtekintése. Fa-
kultatív: Dózse Palota. 14.00 órától 18.00 óráig szabadprogram, egyéni város-
nézés. 18.00 órakor utazás Velencéből Lido di Jesolóba 19.30-kor vacsora.
3. nap: Büfé reggeli 7.30-kor. A szállást 8.30-kor elhagyjuk, hazautazás. Útközben 
Monfalcone/Redipugliában az I. világháborús olasz és magyar temető megtekinté-
se. Hazautazás a Trieszt – Ljubljana (itt meglepetés megálló!) Maribor – Nagyka-
nizsa – Balatonalmádi útvonalon. Hazaérkezés várható ideje 19.00-20.00 óra.
A részvételi díj tartalmazza a program szerinti buszos utazást, a megadott 2 éjsza-
kai szállást, ellátást, a felsorolt programokat, az idegenvezető-csoportkísérő költsége-
it, de nem tartalmazza a biztosítást, a belépők árát. Korlátozott számban még van 
hely. Jelentkezés előleg befizetésével: 2014. február 19-ig a fenti telefonon, illetve a 
vörösberényi művelődési házban.

Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szí-
vesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, 
a következők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6. Vörösberényi általános iskoláért alapítvány, adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület, adószáma: 
18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért, adószá-
ma: 19266057-1-19
15. Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-
vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári alvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

Köszönetünket fejezzük ki Lencse Sándornak a vörösberényi 
nyugdíjas klub vezetőjének, tagjainak és valamennyi adomá-
nyozónak, kik Esztergályos Kornél a szívátültetésre váró kisfiú 
gyógyulásához hozzájárultak. Kívánunk további boldog, sikeres 
és aktív nyugdíjas éveket. Egy Darabot A Szívedből Alapítvány

FELHÍVÁS
Kedves könyvtárhasználók! Május végéig a hónapok utolsó he-

tében a könyvtár iskolai csoportokat fogad, amelynek keretében a 
gyerekek játékosan ismerkednek a könyvtár szolgáltatásaival. Ez a 
napi 2 óra valószínűleg hangosabb lesz, mint a szokásos könyvtá-
ri alapzaj. A pontos időintervallumot a honlapunkon feltüntetjük, 
kérjük, vegyék tekintetbe ezt a körülményt, ha könyvtárba készül-
nek. A könyvtári szolgáltatások ezen órák alatt is rendelkezésre áll-
nak. Továbbra is várjuk Önöket, köszönjük megértésüket!

Horgász Klub
Ha szeretsz horgászni, érdekel a vizek élővilága és még nem 

múltál el 14 éves, akkor gyere hozzánk a Horgász klubba! 
Horgászat, verseny horgászat, vizek élővilága – horgász tanfo-
lyam indul a Pannóniában

Tanfolyamkezdés: 2014. február 4. 15.00 óra
Helyszín: Pannónia vízi múzeum, szervező: Balatonalmádi Hor-

gász egyesület, jelentkezés: Gönczi Györgynél 06 70 39 27 186
Oktatás: keddenként 15.00 órától

Fotó: Szente L.
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Elismerések
Balatonalmádi város önkor-

mányzatának humán bizottsága 
135/2013. (XI. 19.) HB határozatá-
val Kenyeres Tibornak, a Vidra sza-
badidő és sportegyesület elnökének 
„Balatonalmádi város sportjáért” dí-
jat adományoz.

A Balatonalmádi vidra szabad-
idő és sportegyesület elnöke és veze-
tőedzője Kenyeres Tibor, „Tibi bá-
csi”. Edzői pályafutását 24 évvel ez-
előtt, 18 évesen kezdte, azóta csak ez-

zel foglalkozik, gyerekeket oktat és versenyzőknek tart úszóedzése-
ket. Fiatal éveit Kaposváron töltötte nevelő egyesületénél az Ador-
ján SE-nél, majd a helyi legnagyobb úszóegyesület, a Kaposvári 
sportiskola utánpótlás edzője volt. Balatonalmádiba 2006 nyarán 
költözött családjával, ahol rögtön megalapította a Vidra sportegye-
sületet. Az egyesület azóta 80-100 fő állandó taggal működik, az 
edzések a balatonfűzfői uszodában vannak. A tagok nagy része Ba-
latonalmádi kisgyermek, akik az évek óta jól működő óvodás úszás-
oktatásokból kerülnek ki. 

Az egyesület 2008-óta tagja a Magyar úszó szövetségnek, jelen-
leg 24 igazolt úszóversenyzője van általános iskolás korosztály-
ban. Versenyzői nagy részben a Balatonalmádi Györgyi Dénes, és 
a Vörösberényi általános iskola tanulói. A gyerekek minden évben 
több versenyen indulnak, és kiemelkedő eredményeket érnek el, 
mindig van, aki bejut a diákolimpia országos döntőjébe. Az elmúlt 
években az egyesületnek volt korosztályos országos bajnoki harma-
dik helyezettje, a versenyzőinek nagy része a korosztályos magyar 
úszóranglistán az első húszban van. 

Kenyeres Tibornak idén a Magyar úszó szövetség is elismerte 
munkáját, mert az általuk kiírt aranyjelvényes úszók program-
ban kiemelkedően teljesítettek az úszói. Legeredményesebb úszó-
ja Csíki Lilian, aki a Vörösberényi általános iskola tanulója, és 
akit a Magyar úszó szövetség az idéntől beválogatott az akadémi-
ai utánpótlás programba, felkészülését figyelemmel kísérik, mivel 
érdemesnek tartják arra, hogy a 2017-ben Magyarországon meg-
rendezésre kerülő ifjúsági világbajnokságon a magyar úszó csapat 
tagja lehessen. 

Kenyeres Tibor kitűntetéséhez ezúton gratulálunk, munkájához 
további jó egészséget és sikereket kívánunk!

Balatonalmádi város önkormány-
zatának humán bizottsága 134/2013.
(XI. 19.) HB határozatával Kuthi Gá-
bornak, a Györgyi Dénes általános is-
kola 8. osztályos tanulójának „Jó tanu-
ló - jó sportoló díjat” adományoz

Kuthi Gábor az első évfolyam-
tól kezdve minden tanítási évet kitű-
nő eredménnyel zárt. A mindennapi 
edzések és gyakori versenyek az isko-
lai tanulmányi munkájában nem je-
lentettek hátrányt. 

Az iskolai életben szerény, tisztelettudó tanuló mind a felnőttek-
kel, mind pedig társaival. Jó humora, vidám jelleme az osztály köz-
ponti személyiségévé formálta. Az iskola és tanárai mindenben szá-
míthatnak rá, készségesen segít mindenkinek. Az évek során több 
tantárgyból (matematika, magyar, történelem, német) is részt vett 

megyei és területi tanulmányi versenyeken, amelyeken figyelemre-
méltó eredményeket ért el mind csapatban, mind egyéniben. 

Példaértékű szorgalma nemcsak a tanulmányi munkában, ha-
nem a sporttevékenységében is megmutatkozik. Átlagon felüli, 
sportban megnyilvánuló adottságainak és képességeinek köszön-
hetően sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet folytat az iskolá-
ban és azon kívül is. Az elmúlt években több sportágban is in-
dult diákolimpiai versenyeken. Részt vett atlétikában, mezei fu-
tásban, úszásban, kézilabdában a diákolimpia körzeti, megyei, or-
szágos versenyein, ahol elismerő eredményekkel és teljesítmények-
kel büszkélkedhet. Ezen kívül rendszeres résztvevője különböző 
sporthorgász és vitorlás versenyeknek is, ahol szintén figyelemre-
méltó eredményeket ért el. 

Megfontolt, határozott egyéniségével, lényegre törő látásmódjá-
val, sikeres sport, tanulmányi és közösségi munkája alapján példa-
ként állítható az iskola közössége elé.

Legjobb tanulmányi versenyeredményei: Megyei Bolyai matema-
tika csapatverseny 7. hely (2010), Zrínyi Ilona megyei matematika-
verseny egyéni 4. hely (2011) Csapatban 2. hely, Országos német 
nyelvi levelező verseny 2. hely, Megyei Bolyai anyanyelvi csapatver-
seny 5. hely, „Der, Die, Das” Országos idegen nyelvi levelező ver-
seny 8. hely (2012)

Legjelentősebb sporteredményei: úszás diákolimpia 50 m mell-
úszásban körzeti 1. hely, megyei 1. hely, országos 14. hely, 5x50 m 
gyorsváltóban: körzeti 1. hely, megyei 1. hely, országos 12. hely, ké-
zilabda diákolimpián körzeti 1. helyezett, megyei 7. helyezett csa-
pat tagja, atlétika diákolimpia csapatversenyben körzeti 2. hely., vi-
torlázásban 2012-ben és 2013-ban 3. illetve 2. helyezés yardstick 
3/B osztályban Fehérszalag és 45. Kékszalag versenyen. 1. helyezés 
pedig az Öreghegyi ködkupán, versenyhorgászatban 2012-ben és 
2013-ban felnőtt kategóriában 3. illetve 2. hely.

Az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívánunk Gábornak 
a továbbiakban is!

Balatonalmádi város önkormány-
zata Pató Bálint Gábort, a színjátszás-
ban elért kiváló teljesítményéért elis-
merésben részesíti.

Pató Bálint Gábor a Györgyi Dé-
nes általános iskola 6/B osztályos ta-
nulója, akinek mindennapjait, a szor-
galmasan, igényesen végzett tanulmá-
nyai folytatása mellett, a színház és az 
éneklés teszi ki.

A színházig és az éneklésig több ál-
lomáson keresztül vezetett az út. A kezdeti bíztató szavakat Völler 
Adél énekművész, magán énektanár és Módri Györgyi színművész-
nő intézte Bálinthoz gyönyörű énekhangját, tehetségét, és jó hal-
lását dicsérvén. A színházi szerepek elnyeréséhez és az énekverse-
nyek eredményeihez hozzásegítették, többéves versenytáncokat ta-
nuló múltja a HEMO Winner Versenytánc Egyesületnél, ahol Vaj-
da Dóra és Vajda Ádám tánctanárok tanítják, valamint a Szentesi 
Farmon, Szentesi Vajk vezetésével zajló lovas múltja is. Bálint opti-
mista, magabiztos, megnyerő fellépése jól illeszkedik céljai megva-
lósításhoz. 

Elért szakmai eredményei:
Színházi szereplések: 2012/13-as évad: Veszprémben a Petőfi 

Színház „Oliver!” című musicaljében „Dörzsölt” főszerepét játszot-
ta, akárcsak 2013. nyarán Budapesten a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon. 2013/14-es évad: Veszprémben a Petőfi Színház „Légy 
jó mindhalálig” című musicaljében „Nyilas Misi” főszerepét játssza.

Filmforgatás: 2013 szeptemberében Rudolf Péter által rendezett 
„Kossuthkifli” filmforgatásán statisztaként vett részt.

A XIII. Balaton-ifjúság-művészet Nemzetközi Művészeti Fesz-
tiválon, Balatonfüreden magkapta a „Grand Prix” nagy díjat 
ének kategóriában, valamint a Tavaszi Játékok 2013 Nemzetkö-
zi Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló kategóriá-
ban, arany minősítést szerzett. Az Őszi Játékok 2013 Nemzetkö-
zi Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló arany mi-
nősítést, és könnyűzene kategóriában is arany minősítést szer-
zett.

Sikereihez szívből gratulálunk és hasonló jó eredményeket kívá-
nunk a jövőben is!

Balatonalmádi város önkormány-
zatának humán bizottsága 134/2013.
(XI. 19.)HB határozatával Zanathy 
Barnabás, a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának „Jó 
tanuló – jó sportoló díjat” adomá-
nyoz.

Zanathy Barnabás jelölését az ed-
digi kitűnő tanulmányi eredményei, 
példamutató és eredményes sportte-
vékenysége indokolja.

Az iskola tradíciója alapján a hat 
éven át tartó kitűnő, valamint több-
szöri nevelőtestületi dicséretben ré-
szesített tanulmányi munkája elisme-

réseként Ezüst oklevél díjazásban részesült.
Kitűnő tanulmányi eredménye mellett matematika és történelem 

szaktárgyi tudását minden tanévben magas színvonalon bizonyítva 
képviselte iskoláját a körzeti, a megyei és országos versenyeken is.

Fegyelmezett és élenjáró munkájára a tanévek során mindig szá-
míthattak tanárai.

Sporttevékenységét a sport iránti elkötelezettség, az önfegye-
lem, a kitartás, a barátiasság, az ellenfél tisztelete jellemzi. A di-
ákolimpiai versenyszámokban (labdarúgás, atlétika, kézilabdázás) 
nélkülözhetetlen versenyzője intézményének. Az iskolai, valamint 
a választott sportágában vállalt feladatokat tehetsége legjavával tel-
jesíti. 

Barnabás első osztályos kora óta focizik. Az almádi focisuli csa-
patában kezdett el ismerkedni a sportág alapjaival. Labdaérzékére, 
ügyességére a szakemberek hamar felfigyeltek. Alsó tagozatos kora 
óta igazolt játékosa a Balatonalmádi Sport Egyesületnek. A 2010-
11. bajnoki évben játékosa volt a megyei bajnokságban 2. helyezést 
elért U 13-as csapatnak. Jelenleg is aktív és eredményes labdarúgó-
ja az U 16-os almádi csapatnak.

Iskolája nyolcadikos osztályközösségének meghatározó frontem-
bere, példamutatóan tisztelettudó tanulója.

Kiváló tanulmányi sikerei a teljesség igénye nélkül: megyei törté-
nelmi csapat vetélkedő (Veszprém) 2. hely (2011), körzeti honvé-
delmi csapat vetélkedőn (Balatonfűzfő) 2. hely (2012), Zrínyi Ilo-
na matematika verseny megyei fordulóján egyéniben 18. (2012) és 
26. (2013) hely, valamint csapatban 4. (2012) és 6. (2013) hely, 
Kenguru matematika versenyen egyéniben megyei 4. (2012) és 6. 
(2013) helyezés, Országos történelem versenyen egyéniben megyei 
1., majd országos 18. hely (2013), Dunántúli regionális történelmi 
csapatversenyen (Lovászi) 1. hely (2013), Országos történelmi csa-
patversenyen (Debrecen) 3. hely (2013)

Tanulmányi és sport eredményeihez gratulálunk, és hasonló sike-
reket kívánunk a jövőben!

Mesterfokon
Eddig is, ezek után is örömmel adunk hírt különböző mesterek-

ről, mesterségekről. Mert a mester értéket teremt, létrehoz, alkot, 
ezért mindenki, aki egy szakmát becsülettel és hozzáértéssel művel, 
elismerést érdemel.

Kovács Sándor már 14 éve épít Balatonalmádiban és környékén 
lakóházakat, ipari létesítményeket, megbízóinak legnagyobb meg-
elégedésére. Tavaly gondolt egy nagyot, mestervizsgát tett, valamint 
elvégezte a felelős műszaki vezetői képzést. Vallja, hogy fejlődni kell, 
menekülni pedig csak előre lehet.

Vállalkozásukban a kitűzött irány mindenképpen a családi házak 
generál kivitelezése, de közben fő megrendelőjüknek, a Balatonvidéki 
Zrt. több, mint 80 üzletének állandó karbantartását is végzik.

Érdekes beszélgetést folytattam Sándorral és feleségével, hiszen 
régen töltöttem el úgy egy órát valahol, hogy egy panaszos szót nem 
hallottam. Nem hangzott el egyszer sem, hogy „hanyatlik az építő-
ipar”, „nehéz gazdasági helyzet”, „mélypont”.

Hallottam viszont, hogy ők szerencsések, mert válogathatnak a mun-
kákban. Ennek ellenére nem finnyásak, elvégzik azt a munkát is, amit 
más nem vállal. Négy állandó embert foglalkoztatnak, de tárt karokkal 
várnak olyan új alkalmazottat, aki nem csak az idejét szeretné eltölte-
ni a munkahelyén, hanem a magas elvárásoknak megfelelő, minőségi 
munkát tud – és akar – végezni. Mert munka az van bőven. Meggyőző-
désük, hogy nem kell külföldre menni, szétszakítva ezzel a családokat. 

Következő meglepetés volt, hogy egyik álma, mondhatni életcél-
ja a tanulóképzés. Szívesen foglalkozna a jövő szakembereinek taní-
tásával, fejlesztésével, támogatásával. Boldog ember lenne, ha majd 
egyszer, sok-sok év múlva elhangzana egy mondat a következő ge-
neráció szájából: Te is a Sanyi bácsinál tanultál? - és ez a jövőbeni 
mondat legyen pozitív, jelentsen elismerést.

Kérdeztem őket a titokról is, de nincs semmiféle rejtély. Tisztes-
séges, becsületes munka, korrekt elszámolás, elégedett ügyfelek van-
nak és köszönik: a vállalkozásuk jól működik.

Kérjük Olvasóinkat, jelezzék nekünk, ha bármilyen területen si-
keres mesterről, jól működő vállalkozásról tudnak. Nagyon szívesen 
adnánk hírt róluk is! Szolga Mária

Kovács Sándor és felesége
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Elismerések
Balatonalmádi város önkor-

mányzatának humán bizottsága 
135/2013. (XI. 19.) HB határozatá-
val Kenyeres Tibornak, a Vidra sza-
badidő és sportegyesület elnökének 
„Balatonalmádi város sportjáért” dí-
jat adományoz.

A Balatonalmádi vidra szabad-
idő és sportegyesület elnöke és veze-
tőedzője Kenyeres Tibor, „Tibi bá-
csi”. Edzői pályafutását 24 évvel ez-
előtt, 18 évesen kezdte, azóta csak ez-

zel foglalkozik, gyerekeket oktat és versenyzőknek tart úszóedzése-
ket. Fiatal éveit Kaposváron töltötte nevelő egyesületénél az Ador-
ján SE-nél, majd a helyi legnagyobb úszóegyesület, a Kaposvári 
sportiskola utánpótlás edzője volt. Balatonalmádiba 2006 nyarán 
költözött családjával, ahol rögtön megalapította a Vidra sportegye-
sületet. Az egyesület azóta 80-100 fő állandó taggal működik, az 
edzések a balatonfűzfői uszodában vannak. A tagok nagy része Ba-
latonalmádi kisgyermek, akik az évek óta jól működő óvodás úszás-
oktatásokból kerülnek ki. 

Az egyesület 2008-óta tagja a Magyar úszó szövetségnek, jelen-
leg 24 igazolt úszóversenyzője van általános iskolás korosztály-
ban. Versenyzői nagy részben a Balatonalmádi Györgyi Dénes, és 
a Vörösberényi általános iskola tanulói. A gyerekek minden évben 
több versenyen indulnak, és kiemelkedő eredményeket érnek el, 
mindig van, aki bejut a diákolimpia országos döntőjébe. Az elmúlt 
években az egyesületnek volt korosztályos országos bajnoki harma-
dik helyezettje, a versenyzőinek nagy része a korosztályos magyar 
úszóranglistán az első húszban van. 

Kenyeres Tibornak idén a Magyar úszó szövetség is elismerte 
munkáját, mert az általuk kiírt aranyjelvényes úszók program-
ban kiemelkedően teljesítettek az úszói. Legeredményesebb úszó-
ja Csíki Lilian, aki a Vörösberényi általános iskola tanulója, és 
akit a Magyar úszó szövetség az idéntől beválogatott az akadémi-
ai utánpótlás programba, felkészülését figyelemmel kísérik, mivel 
érdemesnek tartják arra, hogy a 2017-ben Magyarországon meg-
rendezésre kerülő ifjúsági világbajnokságon a magyar úszó csapat 
tagja lehessen. 

Kenyeres Tibor kitűntetéséhez ezúton gratulálunk, munkájához 
további jó egészséget és sikereket kívánunk!

Balatonalmádi város önkormány-
zatának humán bizottsága 134/2013.
(XI. 19.) HB határozatával Kuthi Gá-
bornak, a Györgyi Dénes általános is-
kola 8. osztályos tanulójának „Jó tanu-
ló - jó sportoló díjat” adományoz

Kuthi Gábor az első évfolyam-
tól kezdve minden tanítási évet kitű-
nő eredménnyel zárt. A mindennapi 
edzések és gyakori versenyek az isko-
lai tanulmányi munkájában nem je-
lentettek hátrányt. 

Az iskolai életben szerény, tisztelettudó tanuló mind a felnőttek-
kel, mind pedig társaival. Jó humora, vidám jelleme az osztály köz-
ponti személyiségévé formálta. Az iskola és tanárai mindenben szá-
míthatnak rá, készségesen segít mindenkinek. Az évek során több 
tantárgyból (matematika, magyar, történelem, német) is részt vett 

megyei és területi tanulmányi versenyeken, amelyeken figyelemre-
méltó eredményeket ért el mind csapatban, mind egyéniben. 

Példaértékű szorgalma nemcsak a tanulmányi munkában, ha-
nem a sporttevékenységében is megmutatkozik. Átlagon felüli, 
sportban megnyilvánuló adottságainak és képességeinek köszön-
hetően sokrétű, szerteágazó sporttevékenységet folytat az iskolá-
ban és azon kívül is. Az elmúlt években több sportágban is in-
dult diákolimpiai versenyeken. Részt vett atlétikában, mezei fu-
tásban, úszásban, kézilabdában a diákolimpia körzeti, megyei, or-
szágos versenyein, ahol elismerő eredményekkel és teljesítmények-
kel büszkélkedhet. Ezen kívül rendszeres résztvevője különböző 
sporthorgász és vitorlás versenyeknek is, ahol szintén figyelemre-
méltó eredményeket ért el. 

Megfontolt, határozott egyéniségével, lényegre törő látásmódjá-
val, sikeres sport, tanulmányi és közösségi munkája alapján példa-
ként állítható az iskola közössége elé.

Legjobb tanulmányi versenyeredményei: Megyei Bolyai matema-
tika csapatverseny 7. hely (2010), Zrínyi Ilona megyei matematika-
verseny egyéni 4. hely (2011) Csapatban 2. hely, Országos német 
nyelvi levelező verseny 2. hely, Megyei Bolyai anyanyelvi csapatver-
seny 5. hely, „Der, Die, Das” Országos idegen nyelvi levelező ver-
seny 8. hely (2012)

Legjelentősebb sporteredményei: úszás diákolimpia 50 m mell-
úszásban körzeti 1. hely, megyei 1. hely, országos 14. hely, 5x50 m 
gyorsváltóban: körzeti 1. hely, megyei 1. hely, országos 12. hely, ké-
zilabda diákolimpián körzeti 1. helyezett, megyei 7. helyezett csa-
pat tagja, atlétika diákolimpia csapatversenyben körzeti 2. hely., vi-
torlázásban 2012-ben és 2013-ban 3. illetve 2. helyezés yardstick 
3/B osztályban Fehérszalag és 45. Kékszalag versenyen. 1. helyezés 
pedig az Öreghegyi ködkupán, versenyhorgászatban 2012-ben és 
2013-ban felnőtt kategóriában 3. illetve 2. hely.

Az eddigiekhez hasonló, szép eredményeket kívánunk Gábornak 
a továbbiakban is!

Balatonalmádi város önkormány-
zata Pató Bálint Gábort, a színjátszás-
ban elért kiváló teljesítményéért elis-
merésben részesíti.

Pató Bálint Gábor a Györgyi Dé-
nes általános iskola 6/B osztályos ta-
nulója, akinek mindennapjait, a szor-
galmasan, igényesen végzett tanulmá-
nyai folytatása mellett, a színház és az 
éneklés teszi ki.

A színházig és az éneklésig több ál-
lomáson keresztül vezetett az út. A kezdeti bíztató szavakat Völler 
Adél énekművész, magán énektanár és Módri Györgyi színművész-
nő intézte Bálinthoz gyönyörű énekhangját, tehetségét, és jó hal-
lását dicsérvén. A színházi szerepek elnyeréséhez és az énekverse-
nyek eredményeihez hozzásegítették, többéves versenytáncokat ta-
nuló múltja a HEMO Winner Versenytánc Egyesületnél, ahol Vaj-
da Dóra és Vajda Ádám tánctanárok tanítják, valamint a Szentesi 
Farmon, Szentesi Vajk vezetésével zajló lovas múltja is. Bálint opti-
mista, magabiztos, megnyerő fellépése jól illeszkedik céljai megva-
lósításhoz. 

Elért szakmai eredményei:
Színházi szereplések: 2012/13-as évad: Veszprémben a Petőfi 

Színház „Oliver!” című musicaljében „Dörzsölt” főszerepét játszot-
ta, akárcsak 2013. nyarán Budapesten a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon. 2013/14-es évad: Veszprémben a Petőfi Színház „Légy 
jó mindhalálig” című musicaljében „Nyilas Misi” főszerepét játssza.

Filmforgatás: 2013 szeptemberében Rudolf Péter által rendezett 
„Kossuthkifli” filmforgatásán statisztaként vett részt.

A XIII. Balaton-ifjúság-művészet Nemzetközi Művészeti Fesz-
tiválon, Balatonfüreden magkapta a „Grand Prix” nagy díjat 
ének kategóriában, valamint a Tavaszi Játékok 2013 Nemzetkö-
zi Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló kategóriá-
ban, arany minősítést szerzett. Az Őszi Játékok 2013 Nemzetkö-
zi Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló arany mi-
nősítést, és könnyűzene kategóriában is arany minősítést szer-
zett.

Sikereihez szívből gratulálunk és hasonló jó eredményeket kívá-
nunk a jövőben is!

Balatonalmádi város önkormány-
zatának humán bizottsága 134/2013.
(XI. 19.)HB határozatával Zanathy 
Barnabás, a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának „Jó 
tanuló – jó sportoló díjat” adomá-
nyoz.

Zanathy Barnabás jelölését az ed-
digi kitűnő tanulmányi eredményei, 
példamutató és eredményes sportte-
vékenysége indokolja.

Az iskola tradíciója alapján a hat 
éven át tartó kitűnő, valamint több-
szöri nevelőtestületi dicséretben ré-
szesített tanulmányi munkája elisme-

réseként Ezüst oklevél díjazásban részesült.
Kitűnő tanulmányi eredménye mellett matematika és történelem 

szaktárgyi tudását minden tanévben magas színvonalon bizonyítva 
képviselte iskoláját a körzeti, a megyei és országos versenyeken is.

Fegyelmezett és élenjáró munkájára a tanévek során mindig szá-
míthattak tanárai.

Sporttevékenységét a sport iránti elkötelezettség, az önfegye-
lem, a kitartás, a barátiasság, az ellenfél tisztelete jellemzi. A di-
ákolimpiai versenyszámokban (labdarúgás, atlétika, kézilabdázás) 
nélkülözhetetlen versenyzője intézményének. Az iskolai, valamint 
a választott sportágában vállalt feladatokat tehetsége legjavával tel-
jesíti. 

Barnabás első osztályos kora óta focizik. Az almádi focisuli csa-
patában kezdett el ismerkedni a sportág alapjaival. Labdaérzékére, 
ügyességére a szakemberek hamar felfigyeltek. Alsó tagozatos kora 
óta igazolt játékosa a Balatonalmádi Sport Egyesületnek. A 2010-
11. bajnoki évben játékosa volt a megyei bajnokságban 2. helyezést 
elért U 13-as csapatnak. Jelenleg is aktív és eredményes labdarúgó-
ja az U 16-os almádi csapatnak.

Iskolája nyolcadikos osztályközösségének meghatározó frontem-
bere, példamutatóan tisztelettudó tanulója.

Kiváló tanulmányi sikerei a teljesség igénye nélkül: megyei törté-
nelmi csapat vetélkedő (Veszprém) 2. hely (2011), körzeti honvé-
delmi csapat vetélkedőn (Balatonfűzfő) 2. hely (2012), Zrínyi Ilo-
na matematika verseny megyei fordulóján egyéniben 18. (2012) és 
26. (2013) hely, valamint csapatban 4. (2012) és 6. (2013) hely, 
Kenguru matematika versenyen egyéniben megyei 4. (2012) és 6. 
(2013) helyezés, Országos történelem versenyen egyéniben megyei 
1., majd országos 18. hely (2013), Dunántúli regionális történelmi 
csapatversenyen (Lovászi) 1. hely (2013), Országos történelmi csa-
patversenyen (Debrecen) 3. hely (2013)

Tanulmányi és sport eredményeihez gratulálunk, és hasonló sike-
reket kívánunk a jövőben!

Mesterfokon
Eddig is, ezek után is örömmel adunk hírt különböző mesterek-

ről, mesterségekről. Mert a mester értéket teremt, létrehoz, alkot, 
ezért mindenki, aki egy szakmát becsülettel és hozzáértéssel művel, 
elismerést érdemel.

Kovács Sándor már 14 éve épít Balatonalmádiban és környékén 
lakóházakat, ipari létesítményeket, megbízóinak legnagyobb meg-
elégedésére. Tavaly gondolt egy nagyot, mestervizsgát tett, valamint 
elvégezte a felelős műszaki vezetői képzést. Vallja, hogy fejlődni kell, 
menekülni pedig csak előre lehet.

Vállalkozásukban a kitűzött irány mindenképpen a családi házak 
generál kivitelezése, de közben fő megrendelőjüknek, a Balatonvidéki 
Zrt. több, mint 80 üzletének állandó karbantartását is végzik.

Érdekes beszélgetést folytattam Sándorral és feleségével, hiszen 
régen töltöttem el úgy egy órát valahol, hogy egy panaszos szót nem 
hallottam. Nem hangzott el egyszer sem, hogy „hanyatlik az építő-
ipar”, „nehéz gazdasági helyzet”, „mélypont”.

Hallottam viszont, hogy ők szerencsések, mert válogathatnak a mun-
kákban. Ennek ellenére nem finnyásak, elvégzik azt a munkát is, amit 
más nem vállal. Négy állandó embert foglalkoztatnak, de tárt karokkal 
várnak olyan új alkalmazottat, aki nem csak az idejét szeretné eltölte-
ni a munkahelyén, hanem a magas elvárásoknak megfelelő, minőségi 
munkát tud – és akar – végezni. Mert munka az van bőven. Meggyőző-
désük, hogy nem kell külföldre menni, szétszakítva ezzel a családokat. 

Következő meglepetés volt, hogy egyik álma, mondhatni életcél-
ja a tanulóképzés. Szívesen foglalkozna a jövő szakembereinek taní-
tásával, fejlesztésével, támogatásával. Boldog ember lenne, ha majd 
egyszer, sok-sok év múlva elhangzana egy mondat a következő ge-
neráció szájából: Te is a Sanyi bácsinál tanultál? - és ez a jövőbeni 
mondat legyen pozitív, jelentsen elismerést.

Kérdeztem őket a titokról is, de nincs semmiféle rejtély. Tisztes-
séges, becsületes munka, korrekt elszámolás, elégedett ügyfelek van-
nak és köszönik: a vállalkozásuk jól működik.

Kérjük Olvasóinkat, jelezzék nekünk, ha bármilyen területen si-
keres mesterről, jól működő vállalkozásról tudnak. Nagyon szívesen 
adnánk hírt róluk is! Szolga Mária

Kovács Sándor és felesége
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A Balatonalmádi körzeti diáksport bizottság szervezésében a 2013-14. 
tanév első félévében több sportverseny zajlott már le. A labdajátékokban 
túl vagyunk az őszi selejtező mérkőzéseken. A tavasz folyamán a visszavá-
gókat követően alakul ki a körzeti döntőn résztvevők köre, majd a győz-
tes csapat képviselheti a kistérséget a megyei diákolimpiai versenyeken. 

Kata (Györgyi) 50 m mell körzeti 3. hely, 4x50 méteres gyorsváltó-
ban a Vörösberény leány csapata körzeti 2. helyezett lett.

A megyei versenyen „A” kategóriában az alábbi eredmények születtek: 
Bendicsek Bálint (Györgyi) 100 m gyors 4., 100 m mell 6. hely, Kapus 
Ádám (Györgyi) 100 m gyors 5. hely, Pongrácz Flórián (Györgyi) 100 
m gyors 7., 100 m hát 5. hely, Bognár Balázs (Györgyi) 100 m gyors 8., 
100 m hát 4. hely, Kenyeres Boglárka (Györgyi) 100 m gyors 5., 100 m 
hát 5. hely, Csiki Lilián (Vörösberény) 100 m gyors 2., 100 m pillangó 
1. hely, 4X50 méteres gyorsváltóban a Györgyi Dénes Iskola fiú csapa-
ta (Bendicsek B.-Bognár B.-Kapus Á.-Pongrácz F.) megyei 1. helyt ért el.

IV. korcsoport (1999-2000.): Bartha Dániel (Vörösberény) 100 
m gyors körzeti 1., megyei 3. hely, Kuthi Gábor (Györgyi) 100 m 
mell körzeti 1., megyei 4. hely, Kálóczy Szebasztián (Györgyi) 100 
m mell körzeti 2., megyei 6. hely, Fűke Ábel (Györgyi) 100 m mell 
körzeti 3. hely, Mógor Zsófia (Györgyi) 100 m gyors körzeti 1., 
megyei 6. hely, 100 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Kovács Re-
beka (Vörösberény) 100 m gyors körzeti 2., megyei 7. hely, 4X50 
méteres gyorsváltóban a Györgyi Dénes Iskola fiú csapata (Kuthi 
G.-Kálóczy Sz.-Fűke B.-Kónya Á.) körzeti 1., megyei 2. helyt ért el.

Az igazolt versenyzők között („A” kategória) Bérces Anna Pan-
na (Györgyi) 100 m gyors- és 100 m mellúszásban egyaránt me-
gyei 2. helyt ért el.

A megyei versenyen az iskolák közötti összesített sorrendben (44 
iskola vett részt a versenyen) a Györgyi Dénes Általános Iskola a 3., 
a Vörösberényi Általános Iskola a 11. helyen zárt.

Sikeresen szerepeltek az almádi iskolák a diákolimpiai sportversenyeken

A játékos sportversenyen megyei 2. helyezett Györgyi iskola csapata

Vörösberényi futsal csapat

A játékos sportvetélkedőn sor-és váltóversenyekben mérhették ösz-
sze ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat az alsó tagozatos fiúk és 
lányok. A körzeti döntő a Györgyi Dénes általános iskola tornacsarno-
kában került megrendezésre, ahol mindkét almádi iskola rajthoz állt. A 
vörösberényi csapat a 4. lett, míg a Györgyi Dénes általános iskola csa-
pata – az elmúlt évhez hasonlóan – az első helyezést érte el. A Herenden 
megrendezett megyei döntőn a „györgyis” csapat – az előző évhez ha-
sonlóan – 2. helyezést ért el, így továbbjutott az országos versenyre.

Úszás sportágban a balatonfűzfői körzeti diákolimpia versenyen 
mind a négy korcsoportban rajthoz állhattak a kistérség iskoláinak 
versenyzői, illetve 4x50 méteres váltócsapatai. A decemberben meg-
rendezett körzeti versenyről az első két helyezett versenyző és az első 
csapat juthatott tovább a Pápán lebonyolított népes megyei ver-
senyre, ahol az „A” kategóriában az igazolt versenyzők is rajtkőre 
álltak. A teljesség igénye nélkül a jelentősebb eredmények:

I. korcsoport (2005-06.): Szántó Benedek (Vörösberény) 50 m 
gyors körzeti 3. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 4. hely, Farkas Máté 
(Györgyi) 50 m mell körzeti 3. hely, 50 m hát körzeti 1., megyei 3. 
hely, Csempesz Lara (Györgyi) 50 m mell körzeti 1., megyei 4. hely, 50 
m gyors körzeti 1., megyei 5. hely, Biró Dominika (Vörösberény) 50 
m gyors körzeti 2., megyei 4. hely, 50 m hát körzeti 1., megyei 2. hely

II. korcsoport (2003-04.): Morvai Bálint (Györgyi) 50 m gyors kör-
zeti 1. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, Marton Dávid (Györ-
gyi) 50 m mell körzeti 1. hely, Gombás Ákos (Vörösberény) 50 m hát 
körzeti 2. hely, Kapus Zsófia (Györgyi) 50 m gyors körzeti 1., megyei 
3. hely, 50 m mell körzeti 3. hely, Bérces Bíbor (Györgyi) 50 m gyors 
körzeti 2., megyei 2. hely, 50 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Orbán 
Alexandra (Vörösberény) 50 m hát körzeti 1., megyei 3. hely, 50 m 
mell körzeti 2., megyei 3. hely, 4X50 méteres gyorsváltóban a Györgyi 
leány csapata körzeti 2., fiú csapata körzeti 3. helyezett lett.

III. korcsoport (2001-02.): Orbán Soma (Vörösberény) 100 m 
gyors körzeti 2., megyei 2. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, 
Fűke Benjamin (Györgyi) 100 m hát körzeti 1., megyei 4. hely, Kó-
nya Ákos (Györgyi) 50 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Beődi Bar-
bara (Vörösberény) 100 m gyors körzeti 1. hely, 100 m hát körzeti 
2., megyei 4. hely, Mohos Evelin (Vörösberény) 100 m gyors körze-
ti 2. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, Kurucz Ágnes (Györ-
gyi) 100 m gyors körzeti 3. hely, 100 m hát körzeti 3. hely, Szabó 
Dominika (Vörösberény) 100 m hát körzeti 1. hely, megyei 1. hely, 
Zab Martina (Vörösberény) 50 m mell körzeti 1., megyei 3. hely, Kiss 

Labdarúgásban az almádi iskolák csapatai az őszi fordulók alap-
ján az alábbi helyen várják a tavaszi folytatást: I. korcsoport: Györ-
gyi 1., Vörösberény 3. hely, II. korcsoport: Györgyi 2., Vörösberény 
4. hely, III. korcsoport: Györgyi 1., Vörösberény 1. hely.

A IV. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti versenyében hét iskola csa-
pata indult. A selejtező mérkőzések lejátszása utána a körzeti döntőben 
három csapat dönthette el az alsóörsi sportcsarnokban a végső sorren-
det, ahol a Vörösberény csapata bizonyult a legjobbnak. A megyei döntő 
Veszprémben került megrendezésre, ahol a berényi csapat a csoportküz-
delmek során a sümegi Ramasetter V. általános iskolát 5:1, az ajkai Szent 
I. általános iskolát 1:0 arányban győzte le, így bekerült a döntőbe, ahol a 
Tapolcai általános iskolával 1:1, míg a füredi Radnóti M. általános isko-
lával 0:2 eredményt ért el, így bronzérmet akaszthattak a fiúk nyakába.

A labdarúgás intézményi Bozsik-programban a Györgyi Dénes 
általános iskola három korcsoportban vesz részt a küzdelmekben, 
ahol főként veszprémi iskolák csapataival mérhetik össze tudásukat. 
Az őszi és téli fordulók alapján I. korcsoportban a 2., a III. korcso-
portban az 1. helyen végzett a „györgyis” csapat. Ács Attila

Anyanyelvünkről   
  

Vizesnyolcas (2., befejező rész)
Múlt havi írásom folytatásaként, nézzük most az irodalmat!
Az „élő vizek forrása” kifejezés szerepel az Ó-testamentumban, 

hisz pl. a sivatagban talált víz fedi az elnevezést. Víz a sivatagban? 
Igen, állítólag víztömeg terül el a homok alatt.

„Még a kősziklából is vizet fakaszt” – mondjuk arról, aki szinte 
a semmiből képes hasznosat előállítani. Akinek szerencsés a keze.
(Gondolhatunk egyik szent királyunkra is.)

Vergilius is ír a Léthé vizéről, amelyet a feledés vizeként emleget.
Még jó édesanyámtól hallottam esti meséiben (igen, volt ilyen!): 

a gonosz farkas a folyó partján mindenáron ki akart kezdeni a szelíd 
báránnyal, s holott ő maga följebb állt, haragosan szólt a bárányra, 
miért zavarod a vizet, nekem, aki iszom?! A mese igen régi, állítólag 
Phaedus latin meseírótól származik, aki mintegy kétezer éve élt – s a 
jelenet ma is gyakran beugrik az emlékezetünkbe, hiszen napjaink-
ban is tapasztalhatunk méltánytalan és logikátlan szitkot. Pl.: a fele-
lősség alól kibújni szándékozókét, egymásra mutogatását.

A „vihar egy kanál vízben” szólás valamikor a 17–18. században 
keletkezett, amikor valami apró ügyet felfújtak, amit úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy a bolhából elefántot csináltak. De a mondás ré-
gebbi lehet, mert Cicero is írt már ilyesmit, ebben a fogalmazásban: 
„Nem lehet vihart kavarni egy merőkanálban”. 

Sok versben is találkozhatunk a vízzel. Ismertek Petőfi: Feltáma-
dott a tenger c., 1848-ban írt versének utolsó sorai: „Habár fölül 
a gálya, alúl (sic.) a víznek árja – azért a víz az úr! (Az „alúl” hibás 
írásán nem kell megrökönyödnünk. Egyrészt fejlődik, változik is a 
nyelv, másrészt a helyesírás is gyakran módosul vele együtt. )

Zilahy Lajos regényére és az abból készült filmre talán még so-
kan emlékeznek. Címe: Valamit visz a víz… A filmben Karády Ka-
talin volt a vonzerő.

Egy francia író regényéből színdarab is készült, amelyet magyar for-
dításban Egy pohár víz címmel adtak elő. Benne Bajor Gizinek volt 
elegáns szerepe. Megjegyzem, hogy egy korabeli újságban – állítólag 
– így írtak róla: …” a darab címszerepében Bajor Gizi nagyot alko-
tott”. Természetesen nem címszerepet, hanem főszerepet akartak írni. 

Végül egy szelíd pár sort idéznék a nem éppen szelíd verseiről ismert 
Löwi Árpád egy verséből: „Bort iszik a magyar, nem pediglen vizet – asz-
szonynak, leánynak jó szívvel megfizet.” Azért említem ezt a „költőt”, 
mert pajzán versei is irodalmunk részei. Az pedig hozzá tartozik a bemu-
tatásához, hogy komoly, tudós ember volt, numizmatikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, saját nevén: Réthy László (1851–1914). Ver-
seit testvére, Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót jelentette meg, 
majd a XXI. században ismét feltűnt, ezúttal kemény kötésben.

Azt hiszem, hogy a fentiek elmondásával nem sok vizet zavar-
tam… lang.miklos@chello.hu

FELHÍVÁS
„Milyen lesz városunk 2024-ben?”

címmel pályázatot hirdet, 10 évesnél idősebb nem hivatásos 
alkotók számára a vörösberényi kultúrház. Várjuk a tetszőleges 
technikával készült (rajz, festmény, plasztika stb.) kiállításra alkal-
mas állapotú, keretezett, paszpartuval ellátott, akasztózott a té-
mához kapcsolódó műveket. Egy alkotó legfeljebb 2 alkotással 
pályázhat. Az alkotásokat leadhatják a vörösberényi kultúrházban 
munkanapokon 16-19 óra között legkésőbb 2014. március 15-ig

A kiállítást megnyitja: Jáger István grafikusművész. Kiállítás meg-
nyitó: 2014. március 19. én 17 órakor. Információ: 20 991 62 13

Ünnep, oly szép?
Előhang: gimnazista korom óta szeretem a jazz-t, sőt. Egyik 

kedvenc számom Percy Mayfield szerzeménye, a „Hit the road 
Jack”. 

Balatonalmádi város önkormányzata január 4-én tartotta ha-
gyományos újévi fogadását, amelyet sok, a helyi közösségért ön-
zetlenül dolgozó aktivista, helybeli és környékbeli prominens sze-
mélyiség, és több országgyűlési képviselő is megtisztelt jelenlété-
vel.

Az esemény, úgymond, szokásos összetevői: évértékelő és kö-
szöntő beszédek, kulturális műsor, koccintás, büfé uzsonna. Az 
esemény célja, hogy a város vezetése megköszönje az elmúlt év 
fáradozását, értékelje az óév eredményeit, és lelki muníciót is 
nyújtson az újesztendőben előttünk álló feladatok elvégzéséhez, 
problémák megoldásához. Fontos közösségformáló funkciója 
van tehát. 

Azaz lenne. Ehhez tartalmas ünnepi beszédek, finom ételek és 
italok, valamint lelki táplálékot is nyújtó kulturális műsor szük-
ségeltetik. Az első kettővel nem is lenne baj, hiszen polgármes-
ter úr adatokkal is alátámasztott, hiteles évértékelője, államtit-
kár úr alapos helyismeretről is tanúskodó köszöntője, mindket-
tőjük összefogásra és kölcsönös tiszteletre ösztönző üzenete, és a 
gazdag és finom büfé megtette a magáét. Ami nekem nem tet-
szett, az a műsor. Mondhatja erre bárki persze, hogy „ez a te 
bajod”, vagy némileg kifinomultabban: „de gustibus non est 
disputandum” . De ne mondja, mert ez nem ízlés dolga és azt is 
kifejtem, miért. 

Nem azzal van baj, hogy egy országosan kevéssé ismert „vidéki” 
zenekar és vokál szerepelt. Egyrészt azért nem, mert ez csak a forma 
(ha esetleg nem jó az előadás, hibáznának, stb.), másrészt azért nem, 
mert ez egy újabb szög a fővárosi „vidéksoviniszták” koporsójába. A 
baj a tartalommal van! Mert: 

Valóban alapvető része az egyetemes magyar kultúrának a big 
band muzsika?

Vajon milyen érzelmeket vált ki az olyan zeneszám, amelynek a 
szövegét alig vagy egyáltalán nem értjük? 

Vagy ha értjük, milyen módon járul hozzá a lelki összeková-
csolódáshoz a „Hit the road Jack and don’t you come back no 
more” (kb.: Takaroggyá má te Jack, és sose ne is gyere vissza” ) 
szöveg?

Képzeljük el, hogy egy városi újévi ünnepségen Angliában, Né-
metországban, vagy Dániában (stb.) a helyi közösség az „Aká-
cos út”, vagy a „Pá kis aranyom…”, esetleg, hogy világslágert is 
mondjunk, a „Szomorú vasárnap” című, magyarul elénekelt da-
lokkal ünnepli az újesztendőt. Ugye abszurd? Pedig semmi kü-
lönbség nincs. 

Ez a műsor kiváló lehetett volna pl. a borfesztiválon – de nagy 
melléfogás egy ilyen városi ünnepségen. Ez egy emocionális eltéve-
lyedés volt, tisztelt szervezők. 

Emlékezzünk olyan műsorokra, amelyek megdobogtatták szívün-
ket, összeszorították torkunkat! Elég csak Pitti Katalin Pannónia-
beli fellépéseire gondolnunk. Nos, valami hasonlóval lehet(ne) kö-
zösséget teremteni.

Amit láthattunk az újévi fogadáson, az egy kulturális gyökerei-
től megfosztott nemzetdarab ünneplése volt. Senki nem állt fel az 
első vagy második szám után és nem hagyta el a termet. Mert ne-
künk így is jó. „Langyos a sör, de nekünk így is jó…” Tényleg jó 
így nekünk?

Dr. Kutics Károly 
önkormányzati képviselő
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A Balatonalmádi körzeti diáksport bizottság szervezésében a 2013-14. 
tanév első félévében több sportverseny zajlott már le. A labdajátékokban 
túl vagyunk az őszi selejtező mérkőzéseken. A tavasz folyamán a visszavá-
gókat követően alakul ki a körzeti döntőn résztvevők köre, majd a győz-
tes csapat képviselheti a kistérséget a megyei diákolimpiai versenyeken. 

Kata (Györgyi) 50 m mell körzeti 3. hely, 4x50 méteres gyorsváltó-
ban a Vörösberény leány csapata körzeti 2. helyezett lett.

A megyei versenyen „A” kategóriában az alábbi eredmények születtek: 
Bendicsek Bálint (Györgyi) 100 m gyors 4., 100 m mell 6. hely, Kapus 
Ádám (Györgyi) 100 m gyors 5. hely, Pongrácz Flórián (Györgyi) 100 
m gyors 7., 100 m hát 5. hely, Bognár Balázs (Györgyi) 100 m gyors 8., 
100 m hát 4. hely, Kenyeres Boglárka (Györgyi) 100 m gyors 5., 100 m 
hát 5. hely, Csiki Lilián (Vörösberény) 100 m gyors 2., 100 m pillangó 
1. hely, 4X50 méteres gyorsváltóban a Györgyi Dénes Iskola fiú csapa-
ta (Bendicsek B.-Bognár B.-Kapus Á.-Pongrácz F.) megyei 1. helyt ért el.

IV. korcsoport (1999-2000.): Bartha Dániel (Vörösberény) 100 
m gyors körzeti 1., megyei 3. hely, Kuthi Gábor (Györgyi) 100 m 
mell körzeti 1., megyei 4. hely, Kálóczy Szebasztián (Györgyi) 100 
m mell körzeti 2., megyei 6. hely, Fűke Ábel (Györgyi) 100 m mell 
körzeti 3. hely, Mógor Zsófia (Györgyi) 100 m gyors körzeti 1., 
megyei 6. hely, 100 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Kovács Re-
beka (Vörösberény) 100 m gyors körzeti 2., megyei 7. hely, 4X50 
méteres gyorsváltóban a Györgyi Dénes Iskola fiú csapata (Kuthi 
G.-Kálóczy Sz.-Fűke B.-Kónya Á.) körzeti 1., megyei 2. helyt ért el.

Az igazolt versenyzők között („A” kategória) Bérces Anna Pan-
na (Györgyi) 100 m gyors- és 100 m mellúszásban egyaránt me-
gyei 2. helyt ért el.

A megyei versenyen az iskolák közötti összesített sorrendben (44 
iskola vett részt a versenyen) a Györgyi Dénes Általános Iskola a 3., 
a Vörösberényi Általános Iskola a 11. helyen zárt.

Sikeresen szerepeltek az almádi iskolák a diákolimpiai sportversenyeken

A játékos sportversenyen megyei 2. helyezett Györgyi iskola csapata

Vörösberényi futsal csapat

A játékos sportvetélkedőn sor-és váltóversenyekben mérhették ösz-
sze ügyességüket, gyorsaságukat, kitartásukat az alsó tagozatos fiúk és 
lányok. A körzeti döntő a Györgyi Dénes általános iskola tornacsarno-
kában került megrendezésre, ahol mindkét almádi iskola rajthoz állt. A 
vörösberényi csapat a 4. lett, míg a Györgyi Dénes általános iskola csa-
pata – az elmúlt évhez hasonlóan – az első helyezést érte el. A Herenden 
megrendezett megyei döntőn a „györgyis” csapat – az előző évhez ha-
sonlóan – 2. helyezést ért el, így továbbjutott az országos versenyre.

Úszás sportágban a balatonfűzfői körzeti diákolimpia versenyen 
mind a négy korcsoportban rajthoz állhattak a kistérség iskoláinak 
versenyzői, illetve 4x50 méteres váltócsapatai. A decemberben meg-
rendezett körzeti versenyről az első két helyezett versenyző és az első 
csapat juthatott tovább a Pápán lebonyolított népes megyei ver-
senyre, ahol az „A” kategóriában az igazolt versenyzők is rajtkőre 
álltak. A teljesség igénye nélkül a jelentősebb eredmények:

I. korcsoport (2005-06.): Szántó Benedek (Vörösberény) 50 m 
gyors körzeti 3. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 4. hely, Farkas Máté 
(Györgyi) 50 m mell körzeti 3. hely, 50 m hát körzeti 1., megyei 3. 
hely, Csempesz Lara (Györgyi) 50 m mell körzeti 1., megyei 4. hely, 50 
m gyors körzeti 1., megyei 5. hely, Biró Dominika (Vörösberény) 50 
m gyors körzeti 2., megyei 4. hely, 50 m hát körzeti 1., megyei 2. hely

II. korcsoport (2003-04.): Morvai Bálint (Györgyi) 50 m gyors kör-
zeti 1. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, Marton Dávid (Györ-
gyi) 50 m mell körzeti 1. hely, Gombás Ákos (Vörösberény) 50 m hát 
körzeti 2. hely, Kapus Zsófia (Györgyi) 50 m gyors körzeti 1., megyei 
3. hely, 50 m mell körzeti 3. hely, Bérces Bíbor (Györgyi) 50 m gyors 
körzeti 2., megyei 2. hely, 50 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Orbán 
Alexandra (Vörösberény) 50 m hát körzeti 1., megyei 3. hely, 50 m 
mell körzeti 2., megyei 3. hely, 4X50 méteres gyorsváltóban a Györgyi 
leány csapata körzeti 2., fiú csapata körzeti 3. helyezett lett.

III. korcsoport (2001-02.): Orbán Soma (Vörösberény) 100 m 
gyors körzeti 2., megyei 2. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, 
Fűke Benjamin (Györgyi) 100 m hát körzeti 1., megyei 4. hely, Kó-
nya Ákos (Györgyi) 50 m mell körzeti 1., megyei 2. hely, Beődi Bar-
bara (Vörösberény) 100 m gyors körzeti 1. hely, 100 m hát körzeti 
2., megyei 4. hely, Mohos Evelin (Vörösberény) 100 m gyors körze-
ti 2. hely, 50 m mell körzeti 2., megyei 8. hely, Kurucz Ágnes (Györ-
gyi) 100 m gyors körzeti 3. hely, 100 m hát körzeti 3. hely, Szabó 
Dominika (Vörösberény) 100 m hát körzeti 1. hely, megyei 1. hely, 
Zab Martina (Vörösberény) 50 m mell körzeti 1., megyei 3. hely, Kiss 

Labdarúgásban az almádi iskolák csapatai az őszi fordulók alap-
ján az alábbi helyen várják a tavaszi folytatást: I. korcsoport: Györ-
gyi 1., Vörösberény 3. hely, II. korcsoport: Györgyi 2., Vörösberény 
4. hely, III. korcsoport: Györgyi 1., Vörösberény 1. hely.

A IV. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti versenyében hét iskola csa-
pata indult. A selejtező mérkőzések lejátszása utána a körzeti döntőben 
három csapat dönthette el az alsóörsi sportcsarnokban a végső sorren-
det, ahol a Vörösberény csapata bizonyult a legjobbnak. A megyei döntő 
Veszprémben került megrendezésre, ahol a berényi csapat a csoportküz-
delmek során a sümegi Ramasetter V. általános iskolát 5:1, az ajkai Szent 
I. általános iskolát 1:0 arányban győzte le, így bekerült a döntőbe, ahol a 
Tapolcai általános iskolával 1:1, míg a füredi Radnóti M. általános isko-
lával 0:2 eredményt ért el, így bronzérmet akaszthattak a fiúk nyakába.

A labdarúgás intézményi Bozsik-programban a Györgyi Dénes 
általános iskola három korcsoportban vesz részt a küzdelmekben, 
ahol főként veszprémi iskolák csapataival mérhetik össze tudásukat. 
Az őszi és téli fordulók alapján I. korcsoportban a 2., a III. korcso-
portban az 1. helyen végzett a „györgyis” csapat. Ács Attila

Anyanyelvünkről   
  

Vizesnyolcas (2., befejező rész)
Múlt havi írásom folytatásaként, nézzük most az irodalmat!
Az „élő vizek forrása” kifejezés szerepel az Ó-testamentumban, 

hisz pl. a sivatagban talált víz fedi az elnevezést. Víz a sivatagban? 
Igen, állítólag víztömeg terül el a homok alatt.

„Még a kősziklából is vizet fakaszt” – mondjuk arról, aki szinte 
a semmiből képes hasznosat előállítani. Akinek szerencsés a keze.
(Gondolhatunk egyik szent királyunkra is.)

Vergilius is ír a Léthé vizéről, amelyet a feledés vizeként emleget.
Még jó édesanyámtól hallottam esti meséiben (igen, volt ilyen!): 

a gonosz farkas a folyó partján mindenáron ki akart kezdeni a szelíd 
báránnyal, s holott ő maga följebb állt, haragosan szólt a bárányra, 
miért zavarod a vizet, nekem, aki iszom?! A mese igen régi, állítólag 
Phaedus latin meseírótól származik, aki mintegy kétezer éve élt – s a 
jelenet ma is gyakran beugrik az emlékezetünkbe, hiszen napjaink-
ban is tapasztalhatunk méltánytalan és logikátlan szitkot. Pl.: a fele-
lősség alól kibújni szándékozókét, egymásra mutogatását.

A „vihar egy kanál vízben” szólás valamikor a 17–18. században 
keletkezett, amikor valami apró ügyet felfújtak, amit úgy is fogal-
mazhatnánk, hogy a bolhából elefántot csináltak. De a mondás ré-
gebbi lehet, mert Cicero is írt már ilyesmit, ebben a fogalmazásban: 
„Nem lehet vihart kavarni egy merőkanálban”. 

Sok versben is találkozhatunk a vízzel. Ismertek Petőfi: Feltáma-
dott a tenger c., 1848-ban írt versének utolsó sorai: „Habár fölül 
a gálya, alúl (sic.) a víznek árja – azért a víz az úr! (Az „alúl” hibás 
írásán nem kell megrökönyödnünk. Egyrészt fejlődik, változik is a 
nyelv, másrészt a helyesírás is gyakran módosul vele együtt. )

Zilahy Lajos regényére és az abból készült filmre talán még so-
kan emlékeznek. Címe: Valamit visz a víz… A filmben Karády Ka-
talin volt a vonzerő.

Egy francia író regényéből színdarab is készült, amelyet magyar for-
dításban Egy pohár víz címmel adtak elő. Benne Bajor Gizinek volt 
elegáns szerepe. Megjegyzem, hogy egy korabeli újságban – állítólag 
– így írtak róla: …” a darab címszerepében Bajor Gizi nagyot alko-
tott”. Természetesen nem címszerepet, hanem főszerepet akartak írni. 

Végül egy szelíd pár sort idéznék a nem éppen szelíd verseiről ismert 
Löwi Árpád egy verséből: „Bort iszik a magyar, nem pediglen vizet – asz-
szonynak, leánynak jó szívvel megfizet.” Azért említem ezt a „költőt”, 
mert pajzán versei is irodalmunk részei. Az pedig hozzá tartozik a bemu-
tatásához, hogy komoly, tudós ember volt, numizmatikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja, saját nevén: Réthy László (1851–1914). Ver-
seit testvére, Békés megye első nyomdásza, Réthy Lipót jelentette meg, 
majd a XXI. században ismét feltűnt, ezúttal kemény kötésben.

Azt hiszem, hogy a fentiek elmondásával nem sok vizet zavar-
tam… lang.miklos@chello.hu
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esemény célja, hogy a város vezetése megköszönje az elmúlt év 
fáradozását, értékelje az óév eredményeit, és lelki muníciót is 
nyújtson az újesztendőben előttünk álló feladatok elvégzéséhez, 
problémák megoldásához. Fontos közösségformáló funkciója 
van tehát. 

Azaz lenne. Ehhez tartalmas ünnepi beszédek, finom ételek és 
italok, valamint lelki táplálékot is nyújtó kulturális műsor szük-
ségeltetik. Az első kettővel nem is lenne baj, hiszen polgármes-
ter úr adatokkal is alátámasztott, hiteles évértékelője, államtit-
kár úr alapos helyismeretről is tanúskodó köszöntője, mindket-
tőjük összefogásra és kölcsönös tiszteletre ösztönző üzenete, és a 
gazdag és finom büfé megtette a magáét. Ami nekem nem tet-
szett, az a műsor. Mondhatja erre bárki persze, hogy „ez a te 
bajod”, vagy némileg kifinomultabban: „de gustibus non est 
disputandum” . De ne mondja, mert ez nem ízlés dolga és azt is 
kifejtem, miért. 

Nem azzal van baj, hogy egy országosan kevéssé ismert „vidéki” 
zenekar és vokál szerepelt. Egyrészt azért nem, mert ez csak a forma 
(ha esetleg nem jó az előadás, hibáznának, stb.), másrészt azért nem, 
mert ez egy újabb szög a fővárosi „vidéksoviniszták” koporsójába. A 
baj a tartalommal van! Mert: 

Valóban alapvető része az egyetemes magyar kultúrának a big 
band muzsika?

Vajon milyen érzelmeket vált ki az olyan zeneszám, amelynek a 
szövegét alig vagy egyáltalán nem értjük? 

Vagy ha értjük, milyen módon járul hozzá a lelki összeková-
csolódáshoz a „Hit the road Jack and don’t you come back no 
more” (kb.: Takaroggyá má te Jack, és sose ne is gyere vissza” ) 
szöveg?

Képzeljük el, hogy egy városi újévi ünnepségen Angliában, Né-
metországban, vagy Dániában (stb.) a helyi közösség az „Aká-
cos út”, vagy a „Pá kis aranyom…”, esetleg, hogy világslágert is 
mondjunk, a „Szomorú vasárnap” című, magyarul elénekelt da-
lokkal ünnepli az újesztendőt. Ugye abszurd? Pedig semmi kü-
lönbség nincs. 

Ez a műsor kiváló lehetett volna pl. a borfesztiválon – de nagy 
melléfogás egy ilyen városi ünnepségen. Ez egy emocionális eltéve-
lyedés volt, tisztelt szervezők. 

Emlékezzünk olyan műsorokra, amelyek megdobogtatták szívün-
ket, összeszorították torkunkat! Elég csak Pitti Katalin Pannónia-
beli fellépéseire gondolnunk. Nos, valami hasonlóval lehet(ne) kö-
zösséget teremteni.

Amit láthattunk az újévi fogadáson, az egy kulturális gyökerei-
től megfosztott nemzetdarab ünneplése volt. Senki nem állt fel az 
első vagy második szám után és nem hagyta el a termet. Mert ne-
künk így is jó. „Langyos a sör, de nekünk így is jó…” Tényleg jó 
így nekünk?

Dr. Kutics Károly 
önkormányzati képviselő
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Közrend, polgárőr, közbiztonság
Amióta törvények, szabályok közt élünk, mindig voltak és lesz-

nek is, azok, akik a szabályokat áthágva mások kárára cselekedve, 
bűnt, szabálysértést követnek el. Ilyen esetekben kerül előtérbe a 
rendőrség, és a polgárőrség munkája.

Érkezik a telefon, hogy hol voltak a polgárőrök. 
Néhány gondolat arról, hogy ki a polgárőr Balatonalmádiban?
Olyan büntetlen előéletű 18. életévét betöltött helyi lakos, akinek 

van arra szabadideje, hogy mások biztonsága érdekében önkéntes, 
ingyenes szolgálatot lásson el, ez a főszabály.

Úgy gondolom ezt nap, mint nap tesszük, mikor szólunk egy cső-
törés miatt, vagy a közvilágítás hiánya miatt, de egy nyitva hagyott 
ajtó, rendőrség felé való jelzésekor. Ekkor állampolgári bejelentéssel 
élünk. Ha azonban a bejelentő elfogadja a polgárőr törvényben le-
írtakat, és polgárőr igazolvánnyal rendelkezik, akkortól ez már pol-
gárőr bejelentés.

A kedves olvasó bizonyára gondolja, ha minden rendben menne, 
akkor ezt az írást most nem olvasná. A gond az, hogy egy kb. 9800 
fős városból pillanatnyilag nincs 20 olyan lakos aki elkötelezett a köz-
rend és közbiztonság biztosítására szabad idejében. És ez így nincs jól. 

20 évvel ezelőtt a polgárőr gyalog járőrözött saját ruhájában. A 
helyzet sokat javult. Ma már a polgárőr a polgárőrség által vásárolt 
az időszaknak megfelelő ruhában végzi feladatát. Rendelkezésére áll 
egy NIVA típusú autó, vagy ennek hiányában saját autóját is hasz-
nálhatja, a benzinköltséget a polgárőrség fizeti. Mivel a szolgálat ön-
kéntes és ingyenes más juttatást az egyesület nem tud biztosítani. 
Minden polgárőr szolgálatban külön biztosítva van. 

Azért, hogy városunk békés biztonságos legyen nekünk is ten-
nünk kell. Nem lehet mindent a rendőrségre hagyni, ugyanis nincs 
annyi rendőr, hogy mindenki mellet ott álljon és szóljon, hogy a 
pénztárcát a belső zsebbe szíveskedjék tenni vagy a strandon a tö-
rölköző alá tett 100 000 forintos mobiltelefon nincs biztonságban.

Azt gondolom, mint aki már 20 éve a polgárőrség tagjaként megélt 
egy-két tragikus, vagy tréfás dolgot, jogot formálhatok arra, hogy meg-
kérjem mindazokat, akinek szabadideje engedi és egyet ért a polgárőrség 
azon munkájával, hogy a bűncselekmények megelőzésében, a szubjektív 
biztonságérzet erősítésében szeretne segíteni, az jelentkezzen a polgárőr-
ségbe, ahol, részletes felvilágosítást kap minden felvetett kérdésére.

 A polgárőrséget magam részére, másokkal szembeni előny meg-
szerzésére felhasználni nem lehet.

Elérhetőségek: baloghcs0310@freemail.hu, tel.: 06 30 265 
50 59, Hansági Endre tel.: 06/30/6210759, Hilbert Elek tel.: 
06/30/6211850

Találkozzunk, beszélgessünk, mindenkit szeretettel várunk
Balogh Csaba elnök helyettes

Tanácsok minden közlekedőknek
A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatban gondatlan elkö-

vetésről beszélünk, hiszen senki nem megy ki az útra azzal a szán-
dékkal, hogy balesetet okozzon. Azt azonban mégis meg kell kü-
lönböztetni, hogy a baleset egy szándékos szabályszegés következté-
ben, például az előzési szabályok megszegése vagy figyelmetlenség-
ből, például nem elég alapos körülnézés vagy akár a kihangosítóval 
folytatott telefonálásra koncentrálás miatt következett be.

A statisztikai adatok szerint a balesetek túlnyomó többsége embe-
ri hibára, mulasztásra vezethető vissza, amiből következik, nagy ré-
szük elkerülhető, megelőzhető lehetett volna.

A közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői az idő-
sek. A nekik összefoglalt tanácsainkat mindenkinek ajánlom, hiszen 
mindnyájan közlekedünk gyalog, kerékpárral, gépjárművel.

 
Tanácsok gyalogosan közlekedő időseknek

Ügyeljenek a megfelelő láthatóságukra, amelyet fényvisszaverő 
hatású mellénnyel vagy egyéb fényvisszaverő eszközzel érhetnek el 
akkor is, ha a jogszabály nem teszi kötelezővé, mint például lakott 
területen belül, rossz látási viszonyok között!

Az úttesten átkelésnél lehetőleg a kijelölt gyalogos átkelőhelyen 
haladjanak át vagy válasszanak biztonságos, a sötétben is jól meg-
világított helyet.

Gyalog legbiztonságosabban a járdán lehet közlekedni. Ahol 
nincs járda, ott az úttest szélén, a forgalommal szemben haladjanak.

Mindig vegyék figyelembe a fizikai állapotukat, fokozott sérülé-
si kockázatukat.

Tanácsok idős járművezetőknek

Mindig kipihenten, megfelelő állapotban üljenek a volán mögé. 
Fáradtan, izgatottan, éhesen, magas vérnyomás, szédülés mellett 
stb., soha ne kockáztassanak!

Tervezzék meg előre az útvonalat, gondolják át a veszélyesebb he-
lyeket, GPS alkalmazásakor a legbiztonságosabb utat válasszák.

Zárjanak ki minden olyan hatást, mely figyelmüket elvonhatja a 
vezetéstől. Ne hallgassanak rádiót, zenét, ne dohányozzanak vagy 
étkezzenek a gépkocsiban és akkor is kerüljék a mobiltelefon hasz-
nálatát, ha van kihangosítójuk.

Jó, ha nem egyedül, hanem családtaggal, vagy baráttal indulnak 
útnak, így csökkenthető az elalvás kockázata, kevésbé riadnak meg 
a váratlan közlekedési szituációkban, ismeretlen helyen nyugodtab-
ban viselkednek.

Kerüljék a járművezetést éjjel, korlátozott látási és útviszonyok 
esetén. 

Csúcsforgalmi időszakokban, eltereléssel érintett útszakaszokon 
lehetőleg csak akkor közlekedjenek, ha egyéb lehetőségük nincs. 

Tartsanak nagyobb követési távolságot az előttük haladó jármű 
mögött még száraz burkolatú úttesten is.

Használják gyakrabban a tömegközlekedési eszközöket, melyek a 
65 év felettiek részére térítésmentesek és nagyobb biztonságot nyúj-
tanak.

Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi jelleggel gyógyszert szednek, 
már a gyógyszer felírásakor vagy kiváltásakor kérjék ki az orvos, 
vagy gyógyszerész véleményét a vezetésre gyakorolt hatásáról.

Az idősek jelentős része látásproblémákkal küzd, ezért ajánlott 
évente szemvizsgálatra elmenni, s minden esetben szemüveget visel-
ni, ha az a jármű vezetéséhez indokolt.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi rendőrkapitányság

Aki kutyával fekszik, bolhával kel
Miként a régi közmondás is példázza a kutyák bolhássága rendkí-

vül közismert, ennek ellenére a mai napig mégis a leggyakoribb kül-
ső élősködője négylábúinknak. Miért lehet, hogy minden állattartó 
hallott már a bolháról, mégis a társállatok között ilyen elterjedt ez a 
parazita? A válasz az élősködő jelentőségének alulértékelésében és a 
rosszul megválasztott védekezési módszerekben keresendő.

A bolhák apró, barnás-fekete vérszívók, melyek a kutyán kívül 
számos más háziállat (macska, görény, nyúl stb.) szőrszálai közt is 
megbújhatnak. Faji hovatartozás tekintetében pedig nemigen válo-
gatósak, gyakran kerülnek át más gazdafajba, így például a macska 
bolha előszeretettel telepszik meg kutyán vagy akár okoz kellemet-
len, viszkető csípést emberen. Gyors mozgásuk miatt a gazdák sok-
szor nem is a bolhával, hanem kedvencük szőrszálai között hátraha-
gyott fekete, kifli alakú bolhaürülékkel találkoznak. A fertőzöttség-
re továbbá gyakran az állat vakaródzása, szőrzetének állandó nya-
logatása, ideges rágása hívja fel a figyelmet. A bolhák jelentősége 
az állat komfortérzetének megzavarásán túl abban áll, hogy vérszí-
vásukkal különböző kórokozókat (baktériumokat, galandférgeket 
stb.) adhatnak át kedvenceinknek, valamint súlyos bőrgyulladással 
járó allergiát okozhatnak az arra érzékeny kutyákban, macskákban. 
A bolhairtás összetett kezelést igényel, tekintve, hogy a négylábún 
talált paraziták csak a jéghegy csúcsa. Ugyanis az állat környezeté-
ben (fekhelyén, szőnyegen, ágyunkban, és lakásunk eldugott zuga-
iban) több százszor annyi bolhapete és lárva található, mint ahány 
bolha van kedvencünkön. Ezek kifejlődve új és új fertőzési lehetősé-
get jelentenek. Ezért ha végleges bolha mentes létre törekszünk, ak-
kor a bolhairtást mindig (!) ki kell egészíteni környezetkezeléssel (il-
letve a petékre is ható kombinált készítménnyel), valamint az együtt 
tartott társállatok kezelésével. Nem mindegy továbbá az sem, hogy 
milyen készítménnyel védekezünk. A drogériákban, hipermarke-
tekben beszerezhető színes, illatos, gyógynövényes stb. nyakörvek, 
valamint bolhasamponok, bolhaporok a kívánt célra gyakorlatilag 
alkalmatlanok, a megfelelő választás az állatpatikákban, állatorvosi 
rendelőkben kapható bolhairtó készítmények (nyakba csepegtethe-
tő spot on-ok és nyakörvek), melyek a kezelésen túl hosszabb-rövi-
debb távú megelőzésre is alkalmasak. Sokan nem gondolják, hogy 
ilyenkor a téli időszakban is védekezni kell a bolhák ellen, holott 
ezek az élősködők egész évben előfordulnak és problémát okoznak. 
Hiszen évszaktól függetlenül lehetőségük adódhat kedvenceinknek, 
hogy a kertben vagy kutyasétáltatások alkalmával kapcsolatba ke-
rüljenek bolhával fertőzött állattal.

Ha a fenti sorokat olvasva hirtelen viszketni támad kedve, akkor a 
legbiztosabb, ha mihamarabb ellenőrzi kedvence bundáját. A szőr-
zetet egy sűrű fésűvel átfésülve a bolhák, vagy az árulkodó bolha-
piszkok könnyen felfedezhetőek. A bolhaürülék más szennyeződés-
től egyszerű módszerrel elkülöníthető, ha nedves vattára helyezve 
körülötte a kioldódó vér miatt vörös udvar jelenik meg.

dr. Dani Katalin 
www.negylabupatika.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az ebtartási 
helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kö-
teles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljá-
ból. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátani. 

A 2014. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonalmádi város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a 
lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt 2014. március 30-ig 
eljuttatni szíveskedjen.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Balatonalmádi közös ön-
kormányzati hivatalának portáján (cím: 8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi st. 1.), illetve a  http://www.balatonalmadi.hu/ weboldalról 
letölthető.

A kitöltéssel kapcsolatban a 88 542 465-ös telefonszámon kap-
hatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv 
alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyúj-
tani:

postai úton, postacím: Balatonalmádi közös önkormányzati hi-
vatal, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

elektronikusan a bhorvath@balatonalmadi.hu címre, illetve a 
88 542 493-as fax. számra megküldve aláírt, szkennelt dokumen-
tum formájában.

Balatonalmádi közös önkormányzati hivatalának portáján elhe-
lyezett gyűjtőládába.

Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után.  A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás a valóságnak megfelelő 
adatokat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követő-
en is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporu-
latot írásban bejelenteni.

Együttműködését köszönöm!
Dr. Hoffmann Gyöngyi

jegyző

Kedves Olvasók!
 „Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek” – indítja Petőfi Sándor Négyökrös szekér című versét. 

Elorozva a gondolatsorát, azt írhatnám: Nem Almádiban történt… De nem azért, mert itt ily regényes dolgok nem történhetnek. Ha-
nem azért, mert – és sajnos – bárhol megtörténhetnek.

Férfikönny című novellám olyan jól sikeredett, oly valószerűnek hatott, hogy akadt, aki azt kérte, írjam meg: nem Balatonalmádi a 
helyszíne. Hát nem! Lehetne amúgy Almádi éppúgy, mint Pécs vagy Kiskörös, Adony vagy Keszthely, hisz engem nem a háttér, hanem 
az emberi sors könyörtelen fintora érdekelt. Ezt írtam meg novellaként, irodalmi alkotásként, fikcióként, amelyet a valóság cserepeiből 
alkottam újra. Ez történt.  Szolga Mária 
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Közrend, polgárőr, közbiztonság
Amióta törvények, szabályok közt élünk, mindig voltak és lesz-

nek is, azok, akik a szabályokat áthágva mások kárára cselekedve, 
bűnt, szabálysértést követnek el. Ilyen esetekben kerül előtérbe a 
rendőrség, és a polgárőrség munkája.

Érkezik a telefon, hogy hol voltak a polgárőrök. 
Néhány gondolat arról, hogy ki a polgárőr Balatonalmádiban?
Olyan büntetlen előéletű 18. életévét betöltött helyi lakos, akinek 

van arra szabadideje, hogy mások biztonsága érdekében önkéntes, 
ingyenes szolgálatot lásson el, ez a főszabály.

Úgy gondolom ezt nap, mint nap tesszük, mikor szólunk egy cső-
törés miatt, vagy a közvilágítás hiánya miatt, de egy nyitva hagyott 
ajtó, rendőrség felé való jelzésekor. Ekkor állampolgári bejelentéssel 
élünk. Ha azonban a bejelentő elfogadja a polgárőr törvényben le-
írtakat, és polgárőr igazolvánnyal rendelkezik, akkortól ez már pol-
gárőr bejelentés.

A kedves olvasó bizonyára gondolja, ha minden rendben menne, 
akkor ezt az írást most nem olvasná. A gond az, hogy egy kb. 9800 
fős városból pillanatnyilag nincs 20 olyan lakos aki elkötelezett a köz-
rend és közbiztonság biztosítására szabad idejében. És ez így nincs jól. 

20 évvel ezelőtt a polgárőr gyalog járőrözött saját ruhájában. A 
helyzet sokat javult. Ma már a polgárőr a polgárőrség által vásárolt 
az időszaknak megfelelő ruhában végzi feladatát. Rendelkezésére áll 
egy NIVA típusú autó, vagy ennek hiányában saját autóját is hasz-
nálhatja, a benzinköltséget a polgárőrség fizeti. Mivel a szolgálat ön-
kéntes és ingyenes más juttatást az egyesület nem tud biztosítani. 
Minden polgárőr szolgálatban külön biztosítva van. 

Azért, hogy városunk békés biztonságos legyen nekünk is ten-
nünk kell. Nem lehet mindent a rendőrségre hagyni, ugyanis nincs 
annyi rendőr, hogy mindenki mellet ott álljon és szóljon, hogy a 
pénztárcát a belső zsebbe szíveskedjék tenni vagy a strandon a tö-
rölköző alá tett 100 000 forintos mobiltelefon nincs biztonságban.

Azt gondolom, mint aki már 20 éve a polgárőrség tagjaként megélt 
egy-két tragikus, vagy tréfás dolgot, jogot formálhatok arra, hogy meg-
kérjem mindazokat, akinek szabadideje engedi és egyet ért a polgárőrség 
azon munkájával, hogy a bűncselekmények megelőzésében, a szubjektív 
biztonságérzet erősítésében szeretne segíteni, az jelentkezzen a polgárőr-
ségbe, ahol, részletes felvilágosítást kap minden felvetett kérdésére.

 A polgárőrséget magam részére, másokkal szembeni előny meg-
szerzésére felhasználni nem lehet.

Elérhetőségek: baloghcs0310@freemail.hu, tel.: 06 30 265 
50 59, Hansági Endre tel.: 06/30/6210759, Hilbert Elek tel.: 
06/30/6211850

Találkozzunk, beszélgessünk, mindenkit szeretettel várunk
Balogh Csaba elnök helyettes

Tanácsok minden közlekedőknek
A közúti közlekedési balesetekkel kapcsolatban gondatlan elkö-

vetésről beszélünk, hiszen senki nem megy ki az útra azzal a szán-
dékkal, hogy balesetet okozzon. Azt azonban mégis meg kell kü-
lönböztetni, hogy a baleset egy szándékos szabályszegés következté-
ben, például az előzési szabályok megszegése vagy figyelmetlenség-
ből, például nem elég alapos körülnézés vagy akár a kihangosítóval 
folytatott telefonálásra koncentrálás miatt következett be.

A statisztikai adatok szerint a balesetek túlnyomó többsége embe-
ri hibára, mulasztásra vezethető vissza, amiből következik, nagy ré-
szük elkerülhető, megelőzhető lehetett volna.

A közúti közlekedés egyik legveszélyeztetettebb résztvevői az idő-
sek. A nekik összefoglalt tanácsainkat mindenkinek ajánlom, hiszen 
mindnyájan közlekedünk gyalog, kerékpárral, gépjárművel.

 
Tanácsok gyalogosan közlekedő időseknek

Ügyeljenek a megfelelő láthatóságukra, amelyet fényvisszaverő 
hatású mellénnyel vagy egyéb fényvisszaverő eszközzel érhetnek el 
akkor is, ha a jogszabály nem teszi kötelezővé, mint például lakott 
területen belül, rossz látási viszonyok között!

Az úttesten átkelésnél lehetőleg a kijelölt gyalogos átkelőhelyen 
haladjanak át vagy válasszanak biztonságos, a sötétben is jól meg-
világított helyet.

Gyalog legbiztonságosabban a járdán lehet közlekedni. Ahol 
nincs járda, ott az úttest szélén, a forgalommal szemben haladjanak.

Mindig vegyék figyelembe a fizikai állapotukat, fokozott sérülé-
si kockázatukat.

Tanácsok idős járművezetőknek

Mindig kipihenten, megfelelő állapotban üljenek a volán mögé. 
Fáradtan, izgatottan, éhesen, magas vérnyomás, szédülés mellett 
stb., soha ne kockáztassanak!

Tervezzék meg előre az útvonalat, gondolják át a veszélyesebb he-
lyeket, GPS alkalmazásakor a legbiztonságosabb utat válasszák.

Zárjanak ki minden olyan hatást, mely figyelmüket elvonhatja a 
vezetéstől. Ne hallgassanak rádiót, zenét, ne dohányozzanak vagy 
étkezzenek a gépkocsiban és akkor is kerüljék a mobiltelefon hasz-
nálatát, ha van kihangosítójuk.

Jó, ha nem egyedül, hanem családtaggal, vagy baráttal indulnak 
útnak, így csökkenthető az elalvás kockázata, kevésbé riadnak meg 
a váratlan közlekedési szituációkban, ismeretlen helyen nyugodtab-
ban viselkednek.

Kerüljék a járművezetést éjjel, korlátozott látási és útviszonyok 
esetén. 

Csúcsforgalmi időszakokban, eltereléssel érintett útszakaszokon 
lehetőleg csak akkor közlekedjenek, ha egyéb lehetőségük nincs. 

Tartsanak nagyobb követési távolságot az előttük haladó jármű 
mögött még száraz burkolatú úttesten is.

Használják gyakrabban a tömegközlekedési eszközöket, melyek a 
65 év felettiek részére térítésmentesek és nagyobb biztonságot nyúj-
tanak.

Ha rendszeresen, vagy akár alkalmi jelleggel gyógyszert szednek, 
már a gyógyszer felírásakor vagy kiváltásakor kérjék ki az orvos, 
vagy gyógyszerész véleményét a vezetésre gyakorolt hatásáról.

Az idősek jelentős része látásproblémákkal küzd, ezért ajánlott 
évente szemvizsgálatra elmenni, s minden esetben szemüveget visel-
ni, ha az a jármű vezetéséhez indokolt.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi rendőrkapitányság

Aki kutyával fekszik, bolhával kel
Miként a régi közmondás is példázza a kutyák bolhássága rendkí-

vül közismert, ennek ellenére a mai napig mégis a leggyakoribb kül-
ső élősködője négylábúinknak. Miért lehet, hogy minden állattartó 
hallott már a bolháról, mégis a társállatok között ilyen elterjedt ez a 
parazita? A válasz az élősködő jelentőségének alulértékelésében és a 
rosszul megválasztott védekezési módszerekben keresendő.

A bolhák apró, barnás-fekete vérszívók, melyek a kutyán kívül 
számos más háziállat (macska, görény, nyúl stb.) szőrszálai közt is 
megbújhatnak. Faji hovatartozás tekintetében pedig nemigen válo-
gatósak, gyakran kerülnek át más gazdafajba, így például a macska 
bolha előszeretettel telepszik meg kutyán vagy akár okoz kellemet-
len, viszkető csípést emberen. Gyors mozgásuk miatt a gazdák sok-
szor nem is a bolhával, hanem kedvencük szőrszálai között hátraha-
gyott fekete, kifli alakú bolhaürülékkel találkoznak. A fertőzöttség-
re továbbá gyakran az állat vakaródzása, szőrzetének állandó nya-
logatása, ideges rágása hívja fel a figyelmet. A bolhák jelentősége 
az állat komfortérzetének megzavarásán túl abban áll, hogy vérszí-
vásukkal különböző kórokozókat (baktériumokat, galandférgeket 
stb.) adhatnak át kedvenceinknek, valamint súlyos bőrgyulladással 
járó allergiát okozhatnak az arra érzékeny kutyákban, macskákban. 
A bolhairtás összetett kezelést igényel, tekintve, hogy a négylábún 
talált paraziták csak a jéghegy csúcsa. Ugyanis az állat környezeté-
ben (fekhelyén, szőnyegen, ágyunkban, és lakásunk eldugott zuga-
iban) több százszor annyi bolhapete és lárva található, mint ahány 
bolha van kedvencünkön. Ezek kifejlődve új és új fertőzési lehetősé-
get jelentenek. Ezért ha végleges bolha mentes létre törekszünk, ak-
kor a bolhairtást mindig (!) ki kell egészíteni környezetkezeléssel (il-
letve a petékre is ható kombinált készítménnyel), valamint az együtt 
tartott társállatok kezelésével. Nem mindegy továbbá az sem, hogy 
milyen készítménnyel védekezünk. A drogériákban, hipermarke-
tekben beszerezhető színes, illatos, gyógynövényes stb. nyakörvek, 
valamint bolhasamponok, bolhaporok a kívánt célra gyakorlatilag 
alkalmatlanok, a megfelelő választás az állatpatikákban, állatorvosi 
rendelőkben kapható bolhairtó készítmények (nyakba csepegtethe-
tő spot on-ok és nyakörvek), melyek a kezelésen túl hosszabb-rövi-
debb távú megelőzésre is alkalmasak. Sokan nem gondolják, hogy 
ilyenkor a téli időszakban is védekezni kell a bolhák ellen, holott 
ezek az élősködők egész évben előfordulnak és problémát okoznak. 
Hiszen évszaktól függetlenül lehetőségük adódhat kedvenceinknek, 
hogy a kertben vagy kutyasétáltatások alkalmával kapcsolatba ke-
rüljenek bolhával fertőzött állattal.

Ha a fenti sorokat olvasva hirtelen viszketni támad kedve, akkor a 
legbiztosabb, ha mihamarabb ellenőrzi kedvence bundáját. A szőr-
zetet egy sűrű fésűvel átfésülve a bolhák, vagy az árulkodó bolha-
piszkok könnyen felfedezhetőek. A bolhaürülék más szennyeződés-
től egyszerű módszerrel elkülöníthető, ha nedves vattára helyezve 
körülötte a kioldódó vér miatt vörös udvar jelenik meg.

dr. Dani Katalin 
www.negylabupatika.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt ebtartó!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az ebtartási 
helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az eb összeírás alapján az ebtartók 
által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást kö-
teles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint 
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljá-
ból. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a tör-
vényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátani. 

A 2014. évi ebösszeírás céljából kérem a Balatonalmádi város 
közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tu-
lajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a 
lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt 2014. március 30-ig 
eljuttatni szíveskedjen.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Balatonalmádi közös ön-
kormányzati hivatalának portáján (cím: 8220 Balatonalmádi, Szé-
chenyi st. 1.), illetve a  http://www.balatonalmadi.hu/ weboldalról 
letölthető.

A kitöltéssel kapcsolatban a 88 542 465-ös telefonszámon kap-
hatnak tájékoztatást hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv 
alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyúj-
tani:

postai úton, postacím: Balatonalmádi közös önkormányzati hi-
vatal, 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

elektronikusan a bhorvath@balatonalmadi.hu címre, illetve a 
88 542 493-as fax. számra megküldve aláírt, szkennelt dokumen-
tum formájában.

Balatonalmádi közös önkormányzati hivatalának portáján elhe-
lyezett gyűjtőládába.

Felhívom a tisztelt ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatá-
si kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga 
után.  A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30 000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás a valóságnak megfelelő 
adatokat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírást követő-
en is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporu-
latot írásban bejelenteni.

Együttműködését köszönöm!
Dr. Hoffmann Gyöngyi

jegyző

Kedves Olvasók!
 „Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek” – indítja Petőfi Sándor Négyökrös szekér című versét. 

Elorozva a gondolatsorát, azt írhatnám: Nem Almádiban történt… De nem azért, mert itt ily regényes dolgok nem történhetnek. Ha-
nem azért, mert – és sajnos – bárhol megtörténhetnek.

Férfikönny című novellám olyan jól sikeredett, oly valószerűnek hatott, hogy akadt, aki azt kérte, írjam meg: nem Balatonalmádi a 
helyszíne. Hát nem! Lehetne amúgy Almádi éppúgy, mint Pécs vagy Kiskörös, Adony vagy Keszthely, hisz engem nem a háttér, hanem 
az emberi sors könyörtelen fintora érdekelt. Ezt írtam meg novellaként, irodalmi alkotásként, fikcióként, amelyet a valóság cserepeiből 
alkottam újra. Ez történt.  Szolga Mária 



ALMÁDI ÚJSÁG 2014. februárKözérdekű

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság20 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 21

Választási információk
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

értesíti polgárait, hogy a Balatonalmádi, Baross Gábor u. 27/A 
alatti FIDESZ iroda nyitva tartása a következő:

hétfő: 10–12-óráig, kedd: 14–16-óráig, szerda: 10–12-óráig, csü-
törtök: 10–12-óráig, péntek: 14–16-óráig 

Telefonszámunk nyitvatartási időben: 06 88 430 058 nyitvatartá-
si idő kívül: 06 20 986 3132

Várjuk érdeklődők és önkéntesek jelentkezését.
FIDESZ MPSZ. Balatonalmádi csoportja 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Ajánlásait február 17–28. között leadhatja a Jobbik Magyaror-

szágért irodájában, Balatonalmádi Baross G. u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 14–18 óráig, szombat: 8–12 óráig 
A Posta melletti parkolóban: február 17–19 között, 14–18 óráig
A Piactéren: február 22-én, 8–12 óráig

Az Összefogás jelölőgyűlései:
Várpalota, Nagy Gyula galéria 02. 18. kedd 18 óra
Balatonfűzfő, művelődési ház 02. 19. szerda 18 óra
Balatonalmádi, Zóna étterem 02. 20. csütörtök 18 óra
Balatonfüred, BÁRMI étterem, Baja-Balaton halászléfőző ver-

seny Bajnai Gordonnal 02. 21. péntek 12 óra
Zánka, általános iskola tornaterem 02. 22. szombat 17 óra
Pétfürdő, közösségi ház 02. 23. vasárnap 17 óra
Berhida, művelődési ház  02. 24. hétfő 18 óra
A személyi igazolványodat és a lakcímkártyádat hozd magaddal!

Új ügyvédi iroda nyílt városunkban

Tisztelettel tudatom Balatonalmádi és a környező települések la-
kosságával, hogy 2014. február 1-jén megnyitottam ügyvédi irodá-
mat Balatonalmádiban a Városház tér 5. szám alatt.

 Szeretnék néhány mondatban bemutatkozni önöknek. Bár nem 
vagyok tősgyökeres balatonalmádi lakos, de sok minden köt ehhez 
a városhoz. Tizennégy évvel ezelőtt vásároltunk a városban ingat-
lant, amelyet üdülőnek használtunk és minden évben itt töltöttük a 
nyarat férjemmel és családommal. 2012-ben döntöttünk úgy, hogy 
véglegesen Balatonalmádiban szeretnénk élni és az óta életvitelsze-
rűen lakunk a városban. Két lányom van, akik már férjhez mentek 
és egy négy éves leány unokám. 

1983-ban végeztem az ELTE jogi karán. Az egyetem után az állami 
szférában, önkormányzatnál mélyítettem el jogi ismereteimet és az 
egyetemen végeztem jogi tevékenységet, ezt követően a magán szférá-
ban főleg gazdasági és vállalkozási ügyekkel foglalkoztam jogtanácsos-
ként. 14 éve vagyok ügyvéd és ügyvédi praxisomban jelenleg a követ-
kező ügyterületekkel foglalkozom: szerződések kötése (adásvételi, vál-
lalkozási, bérleti), családjog, gyámügyek, polgárjogi, peres és nem pe-
res eljárások, munkajog, büntető és szabálysértési ügyek.

Remélem, hogy jogi tevékenységemmel hasznos tagja leszek a vá-
ros lakóközösségének.

Egyrészt tanácsadással szeretnék segíteni abban, hogy önök el 
tudjanak igazodni a jogszabályok útvesztőiben, másrészt jogi képvi-
selettel, szerződések kötésével biztosítanám érdekeik érvényesítését.

Minden kedves ügyfelemet szeretettel várom irodámban a posta 
parkolónál a Városház tér 5. szám alatt a K&H Bank felett.

Az ügyfélfogadás időpont egyeztetés alapján történik, a követke-
ző telefonszámon: 06 20 9217 416

Tisztelettel: Dr. Buzás Ilona ügyvéd (x)

Fotó: Pászti

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT AZ EGÉSZSÉGRE NEVELÉS, SZEMLÉLETFOR-
MÁLÁS A KENTAUR LOVAS ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNYNÁL

2014/01/20

A KENTAUR LOVAS ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT ALAPÍT-
VÁNY az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségve-
tési előirányzat 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatá-
sából egészségre nevelő, szemléletformáló programok való-
sultak meg 2013. január 15. és 2014. január 31. között.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program Irányító Hatósága 2012. február 22-én az Új Széche-
nyi Terv keretében meghirdette az „Egészségre nevelő és szemlé-
letformáló életmód programok- lokális színterek”című pályázati ki-
írást, melynek egyik nyertese a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0641 azo-
nosítószámú, „Egészséges életmódra nevelés a Kentaur Lovas Ala-
pítványnál” című pályázat lett. 

A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan min-
taadás, mely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is be-
folyásolni tudja. Tevőlegesen is vegyenek részt az egészséges kör-
nyezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendsze-
res mozgás, a friss levegőn tartózkodás. Törekedjenek a gyerme-
kek és szüleik egyaránt az egészséges táplálkozási szokások kiala-
kítására. 

A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy 
sikerrel megvalósult 4 lovasverseny, 1 túra, 10 klubfoglalkozás, 5 
csoportfoglalkozás , melyeket Lelkes Anita lovasedző, lovastúra ve-
zető koordinált, egészségügyi állapotfelmérés, szakemberek fóru-
ma gyerekorvos, dietetikus, fogorvos, gyógytornász részvételével, 
1 egészséghét (amelynek keretében ugrálóvár, játékok, Lengyel 
Renáta védőnő, Mucsy Petra gyógypedagógus, Lelkes Anita egész-
ségfejlesztő, Novothny Soma meghívott vendég) valamint 1 tábor, 
melynek keretében a gyermekek megismerkedhettek a lovassport 
két kiemelkedő alakjával, Schaller Gábor, többszörös magyar baj-
nokkal, a military és a távlovas szakág szövetségi kapitányával, - 
olimpikon- Győrffy-Villám Andrással számos szakirodalom szerző-
jével, lovas szakemberrel.

A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsoro-
zat egy éves időszakot ölelt fel, az összeállítása egy hagyomány-
teremtő szemléletet kialakításával történt, így a programok olyan 
elemeket is tartalmaztak, amelyeket- illeszkedve az egészségterv-
hez- az alapítvány saját maga fenn tud tartani és rendszeresítve 
azokat beépítésre kerülnek az óvoda mindennapjaiba. 

Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért
Cím: 8220 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 53.
E-mail: lelkes.anita@freemail.hu
www.kentaur2010.5mp.eu
Facebook-Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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MAGABIZTOS MOSOLLYAL!
Eddig halogatta a fogászati kezelését, mert félt tőle? 

Kérjen altatást (szedálást) kezelése mellé 
és az garantáltan fájdalommentes lesz!

Évnyitó akciónk keretein belül  
20% kedvezménnyel adjuk a 

szedálást  
a fogászati kezeléshez, azaz  

25 ezer Ft helyett 20 ezer Ft/óra.
Porcelán koronák és foghúzások szintén  

20% kedvezménnyel.
A kedvezmény igénybevételéhez hozza magával ezt a kupont. 

Érvényes 2014. febr. 28-ig.
Lépjen most, kérjen időpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!
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06 20 9954 540, www.globedental.hu
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 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)
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Figyelem, helyi 
munkalehetőség!
Balatonalmádi Yacht kempingbe 
keresünk takarító munkatársakat 
vizesblokkok kézi és gépi takarítására, 
6 hónapos nappali és 2 hónapos 
éjszakai munkára. Szorgalmas, 
ápolt megjelenésű, 30-55 év közötti 
munkavállalók jelentkezését várjuk. 
Érettségi vizsga előnyt jelent.

Jelentkezés írásban, telefonszám 
megadásával legkésőbb március 10-ig:

postai levélben: Yacht kemping  
8220 Balatonalmádi,  
Véghely Dezső u. 18. vagy 
e-mailben: info@yachtcamping.hu
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Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
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Lapzárta: minden hónap 25-én.
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Választási információk
A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

értesíti polgárait, hogy a Balatonalmádi, Baross Gábor u. 27/A 
alatti FIDESZ iroda nyitva tartása a következő:

hétfő: 10–12-óráig, kedd: 14–16-óráig, szerda: 10–12-óráig, csü-
törtök: 10–12-óráig, péntek: 14–16-óráig 

Telefonszámunk nyitvatartási időben: 06 88 430 058 nyitvatartá-
si idő kívül: 06 20 986 3132

Várjuk érdeklődők és önkéntesek jelentkezését.
FIDESZ MPSZ. Balatonalmádi csoportja 

 Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Ajánlásait február 17–28. között leadhatja a Jobbik Magyaror-

szágért irodájában, Balatonalmádi Baross G. u. 11. szám alatt.
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 14–18 óráig, szombat: 8–12 óráig 
A Posta melletti parkolóban: február 17–19 között, 14–18 óráig
A Piactéren: február 22-én, 8–12 óráig

Az Összefogás jelölőgyűlései:
Várpalota, Nagy Gyula galéria 02. 18. kedd 18 óra
Balatonfűzfő, művelődési ház 02. 19. szerda 18 óra
Balatonalmádi, Zóna étterem 02. 20. csütörtök 18 óra
Balatonfüred, BÁRMI étterem, Baja-Balaton halászléfőző ver-

seny Bajnai Gordonnal 02. 21. péntek 12 óra
Zánka, általános iskola tornaterem 02. 22. szombat 17 óra
Pétfürdő, közösségi ház 02. 23. vasárnap 17 óra
Berhida, művelődési ház  02. 24. hétfő 18 óra
A személyi igazolványodat és a lakcímkártyádat hozd magaddal!

Új ügyvédi iroda nyílt városunkban

Tisztelettel tudatom Balatonalmádi és a környező települések la-
kosságával, hogy 2014. február 1-jén megnyitottam ügyvédi irodá-
mat Balatonalmádiban a Városház tér 5. szám alatt.

 Szeretnék néhány mondatban bemutatkozni önöknek. Bár nem 
vagyok tősgyökeres balatonalmádi lakos, de sok minden köt ehhez 
a városhoz. Tizennégy évvel ezelőtt vásároltunk a városban ingat-
lant, amelyet üdülőnek használtunk és minden évben itt töltöttük a 
nyarat férjemmel és családommal. 2012-ben döntöttünk úgy, hogy 
véglegesen Balatonalmádiban szeretnénk élni és az óta életvitelsze-
rűen lakunk a városban. Két lányom van, akik már férjhez mentek 
és egy négy éves leány unokám. 

1983-ban végeztem az ELTE jogi karán. Az egyetem után az állami 
szférában, önkormányzatnál mélyítettem el jogi ismereteimet és az 
egyetemen végeztem jogi tevékenységet, ezt követően a magán szférá-
ban főleg gazdasági és vállalkozási ügyekkel foglalkoztam jogtanácsos-
ként. 14 éve vagyok ügyvéd és ügyvédi praxisomban jelenleg a követ-
kező ügyterületekkel foglalkozom: szerződések kötése (adásvételi, vál-
lalkozási, bérleti), családjog, gyámügyek, polgárjogi, peres és nem pe-
res eljárások, munkajog, büntető és szabálysértési ügyek.

Remélem, hogy jogi tevékenységemmel hasznos tagja leszek a vá-
ros lakóközösségének.

Egyrészt tanácsadással szeretnék segíteni abban, hogy önök el 
tudjanak igazodni a jogszabályok útvesztőiben, másrészt jogi képvi-
selettel, szerződések kötésével biztosítanám érdekeik érvényesítését.

Minden kedves ügyfelemet szeretettel várom irodámban a posta 
parkolónál a Városház tér 5. szám alatt a K&H Bank felett.

Az ügyfélfogadás időpont egyeztetés alapján történik, a követke-
ző telefonszámon: 06 20 9217 416

Tisztelettel: Dr. Buzás Ilona ügyvéd (x)

Fotó: Pászti

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT AZ EGÉSZSÉGRE NEVELÉS, SZEMLÉLETFOR-
MÁLÁS A KENTAUR LOVAS ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNYNÁL

2014/01/20

A KENTAUR LOVAS ALAPÍTVÁNY A GYERMEKEKÉRT ALAPÍT-
VÁNY az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségve-
tési előirányzat 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatá-
sából egészségre nevelő, szemléletformáló programok való-
sultak meg 2013. január 15. és 2014. január 31. között.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program Irányító Hatósága 2012. február 22-én az Új Széche-
nyi Terv keretében meghirdette az „Egészségre nevelő és szemlé-
letformáló életmód programok- lokális színterek”című pályázati ki-
írást, melynek egyik nyertese a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0641 azo-
nosítószámú, „Egészséges életmódra nevelés a Kentaur Lovas Ala-
pítványnál” című pályázat lett. 

A pályázat célja volt az egészséges életmód területén olyan min-
taadás, mely a gyermekeken keresztül a szülők szemléletét is be-
folyásolni tudja. Tevőlegesen is vegyenek részt az egészséges kör-
nyezet kialakításában, óvásában. Váljék belső igényükké a rendsze-
res mozgás, a friss levegőn tartózkodás. Törekedjenek a gyerme-
kek és szüleik egyaránt az egészséges táplálkozási szokások kiala-
kítására. 

A projekt végrehajtása során jelentős érdeklődés mellett és nagy 
sikerrel megvalósult 4 lovasverseny, 1 túra, 10 klubfoglalkozás, 5 
csoportfoglalkozás , melyeket Lelkes Anita lovasedző, lovastúra ve-
zető koordinált, egészségügyi állapotfelmérés, szakemberek fóru-
ma gyerekorvos, dietetikus, fogorvos, gyógytornász részvételével, 
1 egészséghét (amelynek keretében ugrálóvár, játékok, Lengyel 
Renáta védőnő, Mucsy Petra gyógypedagógus, Lelkes Anita egész-
ségfejlesztő, Novothny Soma meghívott vendég) valamint 1 tábor, 
melynek keretében a gyermekek megismerkedhettek a lovassport 
két kiemelkedő alakjával, Schaller Gábor, többszörös magyar baj-
nokkal, a military és a távlovas szakág szövetségi kapitányával, - 
olimpikon- Győrffy-Villám Andrással számos szakirodalom szerző-
jével, lovas szakemberrel.

A pályázati forrásból nagy sikerrel megvalósított programsoro-
zat egy éves időszakot ölelt fel, az összeállítása egy hagyomány-
teremtő szemléletet kialakításával történt, így a programok olyan 
elemeket is tartalmaztak, amelyeket- illeszkedve az egészségterv-
hez- az alapítvány saját maga fenn tud tartani és rendszeresítve 
azokat beépítésre kerülnek az óvoda mindennapjaiba. 

Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért
Cím: 8220 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 53.
E-mail: lelkes.anita@freemail.hu
www.kentaur2010.5mp.eu
Facebook-Kentaur Lovas Alapítvány a Gyermekekért
www.ujszechenyiterv.gov.hu

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET  
MAGABIZTOS MOSOLLYAL!
Eddig halogatta a fogászati kezelését, mert félt tőle? 

Kérjen altatást (szedálást) kezelése mellé 
és az garantáltan fájdalommentes lesz!

Évnyitó akciónk keretein belül  
20% kedvezménnyel adjuk a 

szedálást  
a fogászati kezeléshez, azaz  

25 ezer Ft helyett 20 ezer Ft/óra.
Porcelán koronák és foghúzások szintén  

20% kedvezménnyel.
A kedvezmény igénybevételéhez hozza magával ezt a kupont. 

Érvényes 2014. febr. 28-ig.
Lépjen most, kérjen időpontot a 06 88 574 865 telefonszámon!

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

06 20 9954 540, www.globedental.hu

 MEGNYITOTTAM IRODÁMAT 
 Dr. Buzás Ilona Ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

E G Z A K T 
ÜGYVITELI  

SZOLGÁLTATÓ BT.
VÁLLALJA IPARI  

ÉS KERESKEDELMI
TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ

EGYÉNI ÉS TÁRSAS  
VÁLLALKOZÁSOK

TELJES KÖRű 
KÖNYVELÉSÉT.

CÍM: BALATONALMÁDI,  
RÁKÓCZI U. 41.

TELEFON: 88 438 945

Figyelem, helyi 
munkalehetőség!
Balatonalmádi Yacht kempingbe 
keresünk takarító munkatársakat 
vizesblokkok kézi és gépi takarítására, 
6 hónapos nappali és 2 hónapos 
éjszakai munkára. Szorgalmas, 
ápolt megjelenésű, 30-55 év közötti 
munkavállalók jelentkezését várjuk. 
Érettségi vizsga előnyt jelent.

Jelentkezés írásban, telefonszám 
megadásával legkésőbb március 10-ig:

postai levélben: Yacht kemping  
8220 Balatonalmádi,  
Véghely Dezső u. 18. vagy 
e-mailben: info@yachtcamping.hu

Minden jelentkezésre válaszolunk.

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
E-mail: fo-keve@vnet.hu, tel.: 30 464 98 68

TÖRTARANY BESZÁMÍTÁS!
Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.

Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák. Karórák, faliórák.
Igényes ajándéktárgyak. Ékszerek, órák javítása.

Februárban 10-20%-os kedvezmény  
az órákra, táskákra, ajándéktárgyakra!

Részletekről érdeklődjön az üzletben.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

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

tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 
06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal = 60 e Ft+áfa
1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.

hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/
wiki/portal:balaton
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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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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. Vezetés autópályán.

Tanfolyamnyitó: 2014. 02. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. 02. 20. 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 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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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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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. Vezetés autópályán.

Tanfolyamnyitó: 2014. 02. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. 02. 20. 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 
GépjárművEzETő képzésT indíT
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Nemes Nagy Ágnes: Jég

Belém fagy lassan a világ,
mint téli tóba nádbugák,
kis torlaszokban ott ragad
egy kép, egy ág, egy égdarab -
ha hinnék benned, hallgatag
széttárnád meleg tenyered,
s az két kis Napként sütne fönn
a tél felett, a tó felett,
hasadna jég, mozdulna hab,
s a tárgyak felszökellve mind
csillognának, mint a halak.

Fotó: Kovács Piroska Rózsa

A hódító cifra rák bevette a Balatont.
Az itt látható, érdekes plakátot olvasva, két meg-

jegyzés kívánkozik hozzá.
Az első a vándorkagyló újabban talált, eddig-

re pl. almádi öbleiben is elterjedt  rokonára vonat-
kozik. Ez nagyon hasonlít rá, de mintázata elmo-
sódott, mint a zebra ősének a quaggának, ezért a 
világon quagga-kagylóként (Dreisena rostriformis 
bugensis) ismert. Ő is gyorsan terjed, mint a mára 
már beilleszkedett rokona, de nem tudjuk sikerül-e 
beilleszkednie? 

A másik, nagyobb probléma az Észak-
Amerika-i cifra rák (Orconectes limosus) hely-
zete. Méretében, életmódjában, hasznában a 
mi őshonos folyami rákunkat helyettesíthetné, 
azonban a rákpestisnek nevezett betegség hor-
dozójaként a honos rákjaink (kecskerák, a vé-
dett kövi rák, folyami rák) halálos ítélete! Ma-
gyarországi karrierje a Duna fővárosi szakaszán 
kezdődött,úgy 2000 körül, innen került a Sió-
ba, elterjedt a déli patakok egy részében, 2009-
ben még csak vedlett páncélját találták a siófo-
ki parton, de 2013 tavaszán a Balatoni Halgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. munkatársai  a siófo-
ki víztestben 3 méteres vízből fogtak ki bizonyí-
tó példányokat. Az ő közlésükből tudjuk, hogy 
kecskerákból él még kisebb populáció a Keszt-
helyi-öbölben. Nem látszik esélyük a fennmara-
dásra! Pedig 1999-es diplomadolgozatomban bi-
zonyítottan beigazolódott, hogy a Balaton vize 
nem fertőző már a rákpestistől, mivel a tiha-
nyi Limnológiai Kutató Intézet balatoni vízte-
rében több éven át éltek és szaporodtak ketreces 
tartásban a folyami rákok.  

Miért fontos a végeredmény? Mert a sekély ta-
vak életében a tízlábú rákok fontos szerepet ját-
szanak: az üledék átszűrésével a tápanyag-feldúsu-
lást késleltetik, védik a vízminőséget. Ez most hi-
ányzik a tónak.

Az új faj betelepülésének mozgatórugója egyéb-
ként a biológia egyik alapszabálya: betöltetlen 
élettér nem maradhat üresen.

A megjegyzést írta: tszab@gmail.com
Balatonalmádi, 2013. november 26.
Forrás: BHGNp Kft.
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