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ALMÁDI ÚJSÁGGyörgyi Dénes életműve, különös tekintettel  

Balatonalmádiban megvalósult terveire
(Budapest, 1886. április 25. – Balatonalmádi, 1961. november 21.)

Györgyi Dénes a művészeti tevékenységéről már régóta ismert pesti polgár család-
ba született. Apai nagyapja Györgyi Giergl Alajos festőművész, édesapja Györgyi Kál-
mán iparművész és művészeti író, nagybátyja Györgyi Géza és Giergl Kálmán építész. 

Györgyi Dénes a budapesti Királyi József Műegyetem építészkarán 1909-ben szer-
zett oklevelet. Előbb az Országos Magyar Iparművészeti Iskolánál oktató, majd 1945-
től 1946-ban történt nyugdíjazásáig az iskola igazgatója. Oktatói tevékenysége mel-
lett tervezői munkát is végzett, időnként más építészekkel társulva. Kós Károllyal kö-
tött barátsága, a „Fiatalok” építészcsoportjához való tartozása megszabta pályafutásá-
nak kezdetét. A Fiatalok a magyar parasztház, elsősorban az erdélyi kalotaszegi népi 
építészet szerkezeti és formai tanulságai alapján, valamint az angol Arts and Crafts 
mozgalom és a finn nemzeti romantika hatására korszerű és ugyanakkor sajátosan ma-
gyar építészet megalkotását tűzték ki célul. Főbb munkái: a zebegényi római katoli-
kus templom, a XII. kerületi Városmajor utcai iskola és óvoda, a Hangya Szövetke-
zet IX. Közraktár utcai egykori székháza, a keszthelyi Balatoni Múzeum és a debrece-
ni Déri Frigyes Múzeum. A IV. Károly 1916-os koronázási ünnepségének dekoráció-
ját Kós Károllyal, Kismarty-Lechner Jenővel és Pogány Móriccal együtt tervezte. Mun-
káit a historizáló és az art deco stílus jellemezte, a harmincas években már a Modern 
Mozgalom is erősen hat rá. 

Az épülettervezés mellett már pályája elején részt vett kiállítások rendezésében kiállítá-
si épületek és belsők tervezőjeként. Korának leggyakorlottabb kiállítás-építésze volt, a phi-
ladelphiai, barcelonai, brüsszeli, párizsi világkiállítások általa tervezett hatásos magyar pa-
vilonjaira a külföld is felfigyelt, megkapta a belga Lipót-rend parancsnoki keresztjét, majd 
a francia becsületrend tiszti keresztjét és a párizsi világkiállítás nagydíját. Tervei alapján ké-
szült el a pittsburghi egyetem főépületében az ún. magyar terem berendezése. 

A hazai hivatalos körök is elismerték munkásságát: 1935-ben a Képzőművészeti Tár-
sulat nagydíját, 1936-ban a Magyar Képzőművészek Egyesületének aranyérmét, 1937-
ben a Magyar Építőművészek Szövetségének mesterdíját vehette át. 

1919-ben megnősült, tanítványát, Grofcsik Emíliát vette feleségül. A Grofcsik csa-
lád révén került kapcsolatba a Balaton vidékével, elsősorban Balatonalmádival.

1950-től néhány évig állami tervező vállalatoknak dolgozott. Többek között a Veszp-
rémi Nehézvegyipari Egyetem építkezését vezette, de betegsége rövidesen megakadá-
lyozta a munkában. Utolsó éveit Balatonalmádiban élte le, ahol 1990-ben az általa ter-
vezett általános iskolát és a mellette lévő utcát róla nevezték el.

Alkotásai a városban
Györgyi Dénes Általános Iskola – A dombtetőn emelkedő épület a magyar iskola-

építészet mintapéldája, egyszerű és funkcionális megjelenésével a városkép meghatáro-
zó eleme. Homlokzatán hangsúlyosan jelenik meg a helyi vöröskő, mint építőanyag. 
Belső terei kiemelkedően kulturált körülményeket biztosítanak az iskolai munkához. 
Györgyi Dénes utolsó munkája, 1948-ban épült.

Hősi emlékmű – Balatonalmádi első világháborús hőseinek emlékműve. A helyi ki-
termelésű vöröskőből épült emlékmű méretét és anyagát tekintve is egyedülálló, hason-
ló nagyságú vöröskő emlékmű nem ismert. Györgyi Dénes 1934. februárjában nyerte el 
az emlékműre kiírt pályázatot. Az ünnepélyes felavatásra 1935. május 19-én került sor. 

Györgyi Dénes villa - A villa Györgyi Dénes saját tervei alapján, saját családja hasz-
nálatára, apósa nyaralójának telkén épült 1934-ben. Nyugállományba vonulása után 
itt töltötte élete utolsó éveit.

Pannónia Villa – 1936-ban épült mint Postatakarékpénztári Tisztviselők Üdülőott-
hona. A két világháború közötti magyar építészet szép példája, letisztult, funkcionalista 
formavilágával szépen illeszkedik a Balaton parti sétány látványos természeti környeze-
tébe. Jelenleg az MTA Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülője.

Bármilyen építészeti műfajban alkotott és bármilyen stílusban vagy léptékben, minden 
művét a koncepció tisztasága, a téralakítás célszerűsége és kiegyensúlyozottsága jellemzi, s 
emellett mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a részleteket is gondosan, biztos ízléssel 
és eleganciával formálja meg. Több évtizedes tanári működése során ezt a szemléletet igye-
kezett átadni tanítványainak is. Terveit szinte kivétel nélkül így írta alá: „Györgyi Dénes 
műépítész, tanár”. Életművében tervezői és oktatói munkássága valóban egyenrangú volt. BA
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Almádi értéktár

Györgyi Dénes portréja Kisfaludi Srobl Zsigmond 
alkotása

Györgyi Dénes Általános Iskola 
2014/2015. tanév 1. a. osztály

Alsó sor: 
Kutics Fruzsina, Varga Zoltán Balázs, 

Vaczkó Lili, Bécsy Balázs Bendegúz, Kiss 
Leila Hanga, Kiss Luca Mária, Lipcsei Márk 

Középső sor :
Czuczay Zoltánné osztályfőnök, Perényi 

Dorka, Horváth Milán Dominik, Ács Fanni, 
Varga Csanád Tamás, Kovács Lotti Hanna, 
Keil Olivér, Pintér Laura, Kelemen András

Felső sor: 
Éliás Lilla, Réger-Cserép Filip, Blazsúr 

Hanna, Farkas Bence, Farkas Eszter, 
Kerekes Csongor Kadosa, Kristály Martin, 

Somogyi Szofi Dalma, Papp Veronika 
napközis csoportvezető

Györgyi Dénes Általános Iskola 
2014/2015. tanév 1. b. osztály
Alsó sor: 
Páder Mónika, Páder Anita, Tóth Virág, 
Oláh Rebeka, Kristály Bianka, Brokés 
Emma, Farkas Luca, Horváth Anna Róza
Középső sor: 
Csécsi Zoltánné napközis csoportveze-
tő, Bochert Maya Marina, Kiss Levente 
Botond, Morvai Botond Olivér, Gönczöl 
Marcell, Rozsos Regő Vilmos, Vecsey-
Körmendi Balázs, Németh Flórián Lehel, 
Takács Ádám, Nagy Judit osztályfőnök, 
Felső sor: 
Nagy Luca Boróka, Nemes Rózsa Judit, 
Jósa Marcell, Szalay Milán, Nyári Ádám 
László, Sveiczer Dávid, Révész Ádám

Vörösberényi Általános Iskola 2014/2015. 
tanév 1. osztály

Alsó sor: 
Szőlősi Blanka, Szecsődi Botond, 

Mészáros Péter, Nyul Marcell, Marton 
Dorina, Hanis Gréta, Biró Hanna

Középső sor: 
Szabó Zénó, Polniczky Hanna, Vajda 

Alexa, Sebestyén Mónika, Magyari Enikő, 
Kovács Luca, Ujvári Gréta, Szántó Dániel, 

Ferenczi Dorina, Horváth Júlia 
Felső sor: 

Purgel Henriett osztályfőnök, Klebow 
Adrián, Móri Alexandra, Gyurkó Balázs, 

Ambrus Panni, Kovács Levente, Trázsi 
Erika tanítónő

A Györgyi Dénes általános iskola Bajcsy-Zsilinszky 
úti homlokzata

A volt Pannónia szálló épülete a parton

A vöröskőből épült hősi emlékmű

Elsőseink
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Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron 32

Választás 2014
Önkormányzati választás
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi választásán a szavazás végleges, hivatalos eredményéről 
Balatonalmádi városban

ALMÁDI ÚJSÁGVálasztás 2014

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzatok ál-
talános választásán városunk 8007 választásra jogosult polgára kö-
zül 3545 fő (44,27 %) élt szavazati jogával.

A választópolgárok által leadott érvényes szavazatok alapján a vá-
lasztás eredménye a következő:
1. A polgármester-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma: 3491
b. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma: 51 

Polgármester-jelölt érvényes szavazat
Jósa Gábor független jelölt 995
Kepli Lajosra JOBBIK jelöltje 789
Plell Ágota független jelölt 181
Keszey Jánosra FIDESZ-KDNP jelöltje 1526

Balatonalmádi város polgármestere Keszey János, a FIDESZ-
KDNP jelölő szervezet jelöltje lett. 

2. A képviselő-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma: 3 476
b. összes érvényes szavazat száma: 20 709
c. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma: 67

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény alapján – egyéni listás választási rendszer-
ben – a Balatonalmádiban megválasztható képviselők száma 8 fő. 

A 24 képviselő-jelöltből megválasztott képviselő:
Képviselő-testület tagjai érvényes szavazat
1. dr. Dávid Gyula FIDESZ-KDNP jelöltje 1 476
2. Pandur Ferenc független jelölt 1 273
3. Boros László FIDESZ-KDNP jelöltje 1 239
4. Dér András független jelölt 1 221
5. dr. Kutics Károly FIDESZ-KDNP jelöltje 1 137
6. Bálint Sándor FIDESZ-KDNP jelöltje 1 120
7. Szakál Balázs Dániel FIDESZ-KDNP jelöltje 1 089
8. dr. Walter Rózsa FIDESZ-KDNP jelöltje 1 083

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint, ha az egyéni 
listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a követke-
ző legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A képviselő-testületbe most nem 
került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek: 9. Szabó 
Zoltán FIDESZ-KDNP jelöltje 1 018, 10. Faust Gyula FIDESZ-
KDNP jelöltje 915, 11. Bernáth Georgina JOBBIK jelöltje 912.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizottság 
a választás eredményének jogerőssé válást követő három napon belül át-
adja a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek. A megbízólevele-
ket a megválasztott képviselőknek a HVB 2014. október 17-én átadta. A 
Nemzeti Választási Bizottság Balatonalmádi városban a német települési 
nemzetiségi önkormányzati választást kitűzte, azonban települési nemze-
tiségi önkormányzati képviselőjelölt hiányában a kitűzött német telepü-
lési nemzetiségi önkormányzati választásokat 2014. október 12-én nem 
lehetett megtartani. A balatonalmádi nemzetiségi névjegyzékben szerep-
lő 3 német nemzetiségi és 10 lengyel nemzetiségi választópolgár a területi 
és országos önkormányzati nemzetiségi listákra a Helyi Választási Bizott-
ság előtt adhatta le szavazatát. A megjelenés 100%-os volt.

 Helyi Választási Iroda

Keszey János polgármester  
beiktatási beszéde 

Tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim, 
hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Har-
madszor állhatok önök elé a választók bizal-
mának köszönhetően. Az előző két alkalom-
mal köszönettel kezdtem beszédemet, és ezen 
most sem kívánok változtatni. Elöljáróban sze-
retném megköszönni családomnak, barátaim-
nak, ismerőseimnek, hogy az elmúlt négy évet 
kibírták mellettem, sőt most is élvezhettem tá-
mogatásukat. Engedjék meg, hogy külön kö-
szöntsem dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőt, államtitkár urat. Köszönöm, hogy 
az elmúlt ciklusban segítette munkánkat, segí-
tette a várost. Tudom, hogy a most kezdődő 
ciklusban is számíthatunk támogatására. 

 Köszönöm továbbá a Helyi Választási Bizottság tagjainak, és a szava-
zatszámláló bizottságokban dolgozó valamennyi személynek a munká-
ját. Megkülönböztetett tisztelettel szeretném megköszönni a hivatal dol-
gozóinak a munkáját, embert próbáló erőfeszítés volt majd 24 órán ke-
resztül talpon maradni, segítségük nélkül nem zajlottak volna ilyen rend-
ben a választások a városban. Valamennyi balatonalmádi polgárnak sze-
retném megköszönni a törvénytisztelő magatartását a választások alatt. 
Külön köszönöm meg azok bizalmát, akik megtiszteltek szavazatukkal, 
és lehetővé tették, hogy a következő ciklusban is a város polgármeste-
re lehetek. Legjobb tudásommal igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni.

Egyúttal gratulálok minden megválasztott képviselőtársamnak a sike-
res önkormányzati választáshoz! A mai alakuló ülésre készülve gondolata-
imba merülve sétálgattam a hivatal folyosóján, és megpillantottam a ko-
rábbi ciklusok tablóképeit. Nézegetvén a képeket, tudják mit állapítot-
tam meg, hogy bizony nyomott hagyott bennem ez a két ciklus! Talán 
a nyolc évnél többet is öregedtem. A kilóimnak és a ráncaimnak a szá-
ma fordítottan arányos a hajszálaim számával. És tudják, mi az érdekes? 
Egy cseppet sem bánom! Nem bánom, mert minden egyes ránc, elvesz-
tett hajszál a jó célért folytatott küzdelem és az elvégzett hasznos munka 
következménye. 2010-ben, amikor az önkormányzati választásokra ké-
szültünk, fontosnak tartottuk, hogy olyan programot tudjunk bemutat-
ni az itt élőknek, amely végrehajtható, nem tartalmaz felelőtlen ígérete-
ket, és megtalálhatóak benne azon problémáknak a megoldásai, amelyek 
a helyiek számára fontosak. A négy évvel ezelőtt tett konkrét ígéretekből 
részben vagy egészben, de mindben sikerült eredményt elérnünk. Emel-
lett természetesen teljesítettük fő kötelességünket, vagyis működtettük az 
önkormányzati intézményrendszert. Szeretnék rá emlékeztetni, hogy ez 
sok szempontból nehezebb volt a korábbi években megszokottnál, hiszen 
nagyon sok változás történt az elmúlt időszakban. Sok olyan feladat, amit 
korábban az önkormányzat végzett, átkerült a járási hivatalhoz. Hasonló-
an fontos változás volt, hogy az iskolák fenntartási feladatait a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. Nekünk is újra kellett tanulnunk a 
rendszer működését, miközben a munkaterhelés nem csökkent, hiszen a 
kevesebb feladatra kevesebb ember is maradt az önkormányzatnál.

Mindezeket figyelembe véve sikeres négy évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Helyt álltunk, és egy világgazdasági válság körülmé-
nyei között is képesek voltunk megerősödni. A szűk esztendőkhöz 
szabott terveinket keresztülvittük, és most készülünk arra, hogy a 
hamarosan elérkező reményeink szerinti bő esztendőkben is a lehe-
tő legtöbbet tudjuk kiharcolni a település számára. A tapasztalatunk 
megvan ehhez, és tele vagyunk tervekkel. Most azt szeretném be-
mutatni önöknek, hogy én mit szeretnék, hogy mi mit szeretnénk a 
következő öt évben megvalósítani. Tizenegy programpont köré cso-
portosítottuk ötleteinket, elképzeléseinket, terveinket:

Meghívó közmeghallgatásra
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

november 18-án 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Város-
háza nagytermében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Munkahely-teremtés
A kommunális telephely tervbe vett bővítésével helyszínt kívánunk 

biztosítani új, munkahely-teremtő beruházások megvalósítása számá-
ra. Az önkormányzati beruházásoknál a helyi munkavállalók megtar-
tása, létszámuk bővítése érdekében előnyben részesítjük a helyi vál-
lalkozásokat.

Bölcsőde, óvoda
Balatonalmádiban egyre több gyermek születik, s folyamatosan 

nő az állandó lakosok száma, ami hamarosan eléri a tízezret. Az 
egyik legfontosabb feladat tehát egy bölcsőde, valamint új óvoda lé-
tesítése. A tervek készen vannak, a szükséges önerő becsült mérté-
ke rendelkezésre áll, már csak az országos pályázatok kiírásától függ 
a megvalósítás.

Oktatás
Bár az iskolák állami fenntartásba kerültek, a város a köznevelési léte-

sítmények működtetésével részt vesz a gyermekek oktatásában, nevelé-
sében azáltal, hogy biztosítja e létesítmények gondtalan működését. To-
vábbra is elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink megkap-
ják azokat a szellemi és anyagi javakat, amelyek kiegyensúlyozott fejlődé-
sükhöz szükségesek. 

Egészségügy
Városrészi egészségügyi központ létrehozását tervezzük 

Vörösberényben, az Ady Endre utca 2. szám alatt, mely épület jelen-
leg üresen áll. Az új, korszerű egészségügyi központban tervezzük el-
helyezni a vörösberényi háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői szol-
gálatokat. 

Kultúra
Az utóbbi évek legjelentősebb városi kulturális projektje az önkor-

mányzat és a civilek összefogásával, pályázati pénzek bevonásával megva-
lósított Európa Szoborpark. További folyamatos bővítésével egyre jelen-
tősebb kulturális érték, egyre vonzóbb turisztikai látványosság kialakítását 
valósítjuk meg. Ezen túlmenően még az idén elkészül Vörösberényben 
a település-rész hagyományos értékeit bemutató létesítmény, a „Hagyo-
mányőrző Kultúrpark”.

Civil kapcsolatok
Az eddigieknél is szorosabb kapcsolatokat kívánunk kiépíteni a 

civil szervezetekkel. Fontosnak tartjuk a rendszeres eszmecserét, a 
találkozásokat a civil szervezetekkel, melyek fontos szereplői a vá-
rosi közéletnek. Növelni kívánjuk – a rendelkezésre álló lehetősé-
gek bővítésével – a civil szervezetek számára nyújtott pénzügyi tá-
mogatásokat.

Infrastruktúra
Fontos helyet foglal el a tennivalók között az infrastruktúra fejleszté-

se. Az útépítésre kell a legnagyobb figyelmet fordítani, de az utak mellett 
gondot jelent városunkban a csapadékvíz elvezetése, valamint a csator-
na-hálózat- és a közvilágítás bővítése is. Az idegenforgalmi szempontból 
fontos egyes frekventált területeken – így például a vízparton - díszbur-
kolattal látjuk el a járdát, felújítjuk a közvilágítást és a környező növény-
zetet. Az infrastrukturális beruházások további ütemezése természetesen 
a Város saját pénzügyi lehetőségeitől, illetve a pályázati kiírásoktól függ.

Sportlétesítmények
Vörösberény térségében tervezzük egy közepes méretű multi-

funkcionális sportcsarnok, illetve a jelenlegi labdarúgó pályát ki-
váltó új, szabványos méretű labdarúgó pálya kialakítását. E létesít-
mények megvalósításáig 2015-ben felépítünk egy 20 x 40 méteres 
műfüves labdarugó pályát a Vörösberényi Általános Iskola szom-
szédságában.

Energetikai fejlesztések
A több évtizeddel ezelőtt létesített – szigeteletlen, korszerűtlen 

nyílászárójú - épületek energia-költsége magas. Költség-takarékos-

sági célból korszerűsítjük (hőszigeteléssel, nyílászáró-cserével, nap-
elemekkel) az önkormányzati épületeket. Elsőként a városi gimná-
ziumi épületét, aztán a Városházát, majd sorban a többi épületet is. 
A korszerűsítés jelentős energia-költség megtakarítást eredményez. 

Strandok fejlesztése
A városi fejlesztések megvalósításhoz nélkülözhetetlen bevételt je-

lentenek a helyi közösség számára a strandok, melyek felújítására, 
karbantartására folyamatosan szükség van. A jövőben a Budatavai 
strand rekonstrukcióját tervezzük. A strand-bevételek további növe-
lése céljából több-funkciós létesítmény („Aquatórium”) megvalósí-
tását is tervezzük a Wesselényi strandon.

Ingatlanvagyon-gazdálkodás
A Város ingatlan-vagyonának gyarapítása, a közösségi igények mi-

nél jobb kielégítése érdekében kezdeményeztük az állami szerveknél a 
Kolostor, a Magtár, valamint az egykori Jókai utcai rendőrségi épület 
ingyenes városi tulajdonba adását. E létesítmények megfelelő helyszí-
neket biztosíthatnak az egyes városi funkciók (önkormányzati, kultu-
rális stb.) számára. Ezek tehát azok a pontok, amelyeket a következő 
öt évben mindenképpen szükségesnek tartom megvalósítani. 

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések egyik alapjául az Eu-
rópai Unió 2014-2020 közötti időszakában rendelkezésre álló pályá-
zati források szolgálnak. Az előttünk álló 2014-2019-es önkormány-
zati ciklus akkor lehet sikeres mind a közösség, mind pedig az egyes 
állampolgár számára, ha minél több pályázati forrást sikerül a Város 
számára biztosítani. Ennek a programnak a megvalósításához kap-
tunk Balatonalmádi választópolgáraitól felhatalmazást, és bízom ab-
ban, hogy az önök támogatására is számíthatok a végrehajtásában!

Polgármesterként az önkormányzati ügyek kezelésében továbbra 
is J. F. Kennedy gondolata vezérel: „Ne azt kérdezd, hogy mit adhat 
neked a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz érte.”

Azt szeretném, ha ez a jelmondat vezérelne mindannyiunkat, en-
gem éppúgy, mint az ötleteivel, kéréseivel, javaslatával megkere-
ső képviselőtársaimat és minden, az irodámba bekopogtató embert. 
Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel tudunk a jövőben is si-
keres települést építeni, eredményes önkormányzatot megvalósítani. 

Keszey János polgármester

Keszey János, újjává-
lasztott polgármes-
ter beiktatási beszé-
dét tartja

Közlemény
Balatonalmádi Város alapítványa, az „Együtt-Egymásért Nyílt 

Közalapítvány” 2014. évben is biztosítani kívánja a 70 év feletti, 
balatonalmádi állandó lakcímmel rendelkező polgárok részére a 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYT.
Kérjük önöket, vagy megbízottjaikat, hogy 2014. december 01-

től 05-ig 8.00-tól 11. 00 óráig, 2014. december 8-tól 12-ig 12.00-
tól 15.00 óráig szíveskedjenek felkeresni a Balatonalmádi Szociá-
lis Központot (Balatonalmádi Baross G. út 32), hogy Balatonalmá-
di Város Képviselőtestülete döntése alapján a megemelt, szemé-
lyenkénti 3000 Ft értékű utalványt átvehessék. A fenti időponton 
túl nincs lehetőség az utalványok átadására. 

Kuratórium tagjai, valamint a Szociális Központ munkatársai
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Választás 2014
Önkormányzati választás
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2014. évi választásán a szavazás végleges, hivatalos eredményéről 
Balatonalmádi városban

ALMÁDI ÚJSÁGVálasztás 2014

A 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képvise-
lők és polgármesterek valamint a nemzetiségi önkormányzatok ál-
talános választásán városunk 8007 választásra jogosult polgára kö-
zül 3545 fő (44,27 %) élt szavazati jogával.

A választópolgárok által leadott érvényes szavazatok alapján a vá-
lasztás eredménye a következő:
1. A polgármester-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma: 3491
b. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma: 51 

Polgármester-jelölt érvényes szavazat
Jósa Gábor független jelölt 995
Kepli Lajosra JOBBIK jelöltje 789
Plell Ágota független jelölt 181
Keszey Jánosra FIDESZ-KDNP jelöltje 1526

Balatonalmádi város polgármestere Keszey János, a FIDESZ-
KDNP jelölő szervezet jelöltje lett. 

2. A képviselő-jelöltekre leadott 
a. összes érvényes szavazólap száma: 3 476
b. összes érvényes szavazat száma: 20 709
c. összes lebélyegzett érvénytelen szavazólap száma: 67

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény alapján – egyéni listás választási rendszer-
ben – a Balatonalmádiban megválasztható képviselők száma 8 fő. 

A 24 képviselő-jelöltből megválasztott képviselő:
Képviselő-testület tagjai érvényes szavazat
1. dr. Dávid Gyula FIDESZ-KDNP jelöltje 1 476
2. Pandur Ferenc független jelölt 1 273
3. Boros László FIDESZ-KDNP jelöltje 1 239
4. Dér András független jelölt 1 221
5. dr. Kutics Károly FIDESZ-KDNP jelöltje 1 137
6. Bálint Sándor FIDESZ-KDNP jelöltje 1 120
7. Szakál Balázs Dániel FIDESZ-KDNP jelöltje 1 089
8. dr. Walter Rózsa FIDESZ-KDNP jelöltje 1 083

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése szerint, ha az egyéni 
listáról megválasztott képviselő helye megüresedik, helyére a követke-
ző legtöbb szavazatot elért jelölt lép. A képviselő-testületbe most nem 
került jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapott jelöltek: 9. Szabó 
Zoltán FIDESZ-KDNP jelöltje 1 018, 10. Faust Gyula FIDESZ-
KDNP jelöltje 915, 11. Bernáth Georgina JOBBIK jelöltje 912.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási bizottság 
a választás eredményének jogerőssé válást követő három napon belül át-
adja a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek. A megbízólevele-
ket a megválasztott képviselőknek a HVB 2014. október 17-én átadta. A 
Nemzeti Választási Bizottság Balatonalmádi városban a német települési 
nemzetiségi önkormányzati választást kitűzte, azonban települési nemze-
tiségi önkormányzati képviselőjelölt hiányában a kitűzött német telepü-
lési nemzetiségi önkormányzati választásokat 2014. október 12-én nem 
lehetett megtartani. A balatonalmádi nemzetiségi névjegyzékben szerep-
lő 3 német nemzetiségi és 10 lengyel nemzetiségi választópolgár a területi 
és országos önkormányzati nemzetiségi listákra a Helyi Választási Bizott-
ság előtt adhatta le szavazatát. A megjelenés 100%-os volt.

 Helyi Választási Iroda

Keszey János polgármester  
beiktatási beszéde 

Tisztelt államtitkár úr, képviselőtársaim, 
hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Har-
madszor állhatok önök elé a választók bizal-
mának köszönhetően. Az előző két alkalom-
mal köszönettel kezdtem beszédemet, és ezen 
most sem kívánok változtatni. Elöljáróban sze-
retném megköszönni családomnak, barátaim-
nak, ismerőseimnek, hogy az elmúlt négy évet 
kibírták mellettem, sőt most is élvezhettem tá-
mogatásukat. Engedjék meg, hogy külön kö-
szöntsem dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőt, államtitkár urat. Köszönöm, hogy 
az elmúlt ciklusban segítette munkánkat, segí-
tette a várost. Tudom, hogy a most kezdődő 
ciklusban is számíthatunk támogatására. 

 Köszönöm továbbá a Helyi Választási Bizottság tagjainak, és a szava-
zatszámláló bizottságokban dolgozó valamennyi személynek a munká-
ját. Megkülönböztetett tisztelettel szeretném megköszönni a hivatal dol-
gozóinak a munkáját, embert próbáló erőfeszítés volt majd 24 órán ke-
resztül talpon maradni, segítségük nélkül nem zajlottak volna ilyen rend-
ben a választások a városban. Valamennyi balatonalmádi polgárnak sze-
retném megköszönni a törvénytisztelő magatartását a választások alatt. 
Külön köszönöm meg azok bizalmát, akik megtiszteltek szavazatukkal, 
és lehetővé tették, hogy a következő ciklusban is a város polgármeste-
re lehetek. Legjobb tudásommal igyekszem ezt a bizalmat megszolgálni.

Egyúttal gratulálok minden megválasztott képviselőtársamnak a sike-
res önkormányzati választáshoz! A mai alakuló ülésre készülve gondolata-
imba merülve sétálgattam a hivatal folyosóján, és megpillantottam a ko-
rábbi ciklusok tablóképeit. Nézegetvén a képeket, tudják mit állapítot-
tam meg, hogy bizony nyomott hagyott bennem ez a két ciklus! Talán 
a nyolc évnél többet is öregedtem. A kilóimnak és a ráncaimnak a szá-
ma fordítottan arányos a hajszálaim számával. És tudják, mi az érdekes? 
Egy cseppet sem bánom! Nem bánom, mert minden egyes ránc, elvesz-
tett hajszál a jó célért folytatott küzdelem és az elvégzett hasznos munka 
következménye. 2010-ben, amikor az önkormányzati választásokra ké-
szültünk, fontosnak tartottuk, hogy olyan programot tudjunk bemutat-
ni az itt élőknek, amely végrehajtható, nem tartalmaz felelőtlen ígérete-
ket, és megtalálhatóak benne azon problémáknak a megoldásai, amelyek 
a helyiek számára fontosak. A négy évvel ezelőtt tett konkrét ígéretekből 
részben vagy egészben, de mindben sikerült eredményt elérnünk. Emel-
lett természetesen teljesítettük fő kötelességünket, vagyis működtettük az 
önkormányzati intézményrendszert. Szeretnék rá emlékeztetni, hogy ez 
sok szempontból nehezebb volt a korábbi években megszokottnál, hiszen 
nagyon sok változás történt az elmúlt időszakban. Sok olyan feladat, amit 
korábban az önkormányzat végzett, átkerült a járási hivatalhoz. Hasonló-
an fontos változás volt, hogy az iskolák fenntartási feladatait a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ vette át. Nekünk is újra kellett tanulnunk a 
rendszer működését, miközben a munkaterhelés nem csökkent, hiszen a 
kevesebb feladatra kevesebb ember is maradt az önkormányzatnál.

Mindezeket figyelembe véve sikeres négy évet tudhatunk ma-
gunk mögött. Helyt álltunk, és egy világgazdasági válság körülmé-
nyei között is képesek voltunk megerősödni. A szűk esztendőkhöz 
szabott terveinket keresztülvittük, és most készülünk arra, hogy a 
hamarosan elérkező reményeink szerinti bő esztendőkben is a lehe-
tő legtöbbet tudjuk kiharcolni a település számára. A tapasztalatunk 
megvan ehhez, és tele vagyunk tervekkel. Most azt szeretném be-
mutatni önöknek, hogy én mit szeretnék, hogy mi mit szeretnénk a 
következő öt évben megvalósítani. Tizenegy programpont köré cso-
portosítottuk ötleteinket, elképzeléseinket, terveinket:

Meghívó közmeghallgatásra
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 

november 18-án 17.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart a Város-
háza nagytermében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.

Munkahely-teremtés
A kommunális telephely tervbe vett bővítésével helyszínt kívánunk 

biztosítani új, munkahely-teremtő beruházások megvalósítása számá-
ra. Az önkormányzati beruházásoknál a helyi munkavállalók megtar-
tása, létszámuk bővítése érdekében előnyben részesítjük a helyi vál-
lalkozásokat.

Bölcsőde, óvoda
Balatonalmádiban egyre több gyermek születik, s folyamatosan 

nő az állandó lakosok száma, ami hamarosan eléri a tízezret. Az 
egyik legfontosabb feladat tehát egy bölcsőde, valamint új óvoda lé-
tesítése. A tervek készen vannak, a szükséges önerő becsült mérté-
ke rendelkezésre áll, már csak az országos pályázatok kiírásától függ 
a megvalósítás.

Oktatás
Bár az iskolák állami fenntartásba kerültek, a város a köznevelési léte-

sítmények működtetésével részt vesz a gyermekek oktatásában, nevelé-
sében azáltal, hogy biztosítja e létesítmények gondtalan működését. To-
vábbra is elsődleges feladatunknak tartjuk, hogy gyermekeink megkap-
ják azokat a szellemi és anyagi javakat, amelyek kiegyensúlyozott fejlődé-
sükhöz szükségesek. 

Egészségügy
Városrészi egészségügyi központ létrehozását tervezzük 

Vörösberényben, az Ady Endre utca 2. szám alatt, mely épület jelen-
leg üresen áll. Az új, korszerű egészségügyi központban tervezzük el-
helyezni a vörösberényi háziorvosi, gyermekorvosi és védőnői szol-
gálatokat. 

Kultúra
Az utóbbi évek legjelentősebb városi kulturális projektje az önkor-

mányzat és a civilek összefogásával, pályázati pénzek bevonásával megva-
lósított Európa Szoborpark. További folyamatos bővítésével egyre jelen-
tősebb kulturális érték, egyre vonzóbb turisztikai látványosság kialakítását 
valósítjuk meg. Ezen túlmenően még az idén elkészül Vörösberényben 
a település-rész hagyományos értékeit bemutató létesítmény, a „Hagyo-
mányőrző Kultúrpark”.

Civil kapcsolatok
Az eddigieknél is szorosabb kapcsolatokat kívánunk kiépíteni a 

civil szervezetekkel. Fontosnak tartjuk a rendszeres eszmecserét, a 
találkozásokat a civil szervezetekkel, melyek fontos szereplői a vá-
rosi közéletnek. Növelni kívánjuk – a rendelkezésre álló lehetősé-
gek bővítésével – a civil szervezetek számára nyújtott pénzügyi tá-
mogatásokat.

Infrastruktúra
Fontos helyet foglal el a tennivalók között az infrastruktúra fejleszté-

se. Az útépítésre kell a legnagyobb figyelmet fordítani, de az utak mellett 
gondot jelent városunkban a csapadékvíz elvezetése, valamint a csator-
na-hálózat- és a közvilágítás bővítése is. Az idegenforgalmi szempontból 
fontos egyes frekventált területeken – így például a vízparton - díszbur-
kolattal látjuk el a járdát, felújítjuk a közvilágítást és a környező növény-
zetet. Az infrastrukturális beruházások további ütemezése természetesen 
a Város saját pénzügyi lehetőségeitől, illetve a pályázati kiírásoktól függ.

Sportlétesítmények
Vörösberény térségében tervezzük egy közepes méretű multi-

funkcionális sportcsarnok, illetve a jelenlegi labdarúgó pályát ki-
váltó új, szabványos méretű labdarúgó pálya kialakítását. E létesít-
mények megvalósításáig 2015-ben felépítünk egy 20 x 40 méteres 
műfüves labdarugó pályát a Vörösberényi Általános Iskola szom-
szédságában.

Energetikai fejlesztések
A több évtizeddel ezelőtt létesített – szigeteletlen, korszerűtlen 

nyílászárójú - épületek energia-költsége magas. Költség-takarékos-

sági célból korszerűsítjük (hőszigeteléssel, nyílászáró-cserével, nap-
elemekkel) az önkormányzati épületeket. Elsőként a városi gimná-
ziumi épületét, aztán a Városházát, majd sorban a többi épületet is. 
A korszerűsítés jelentős energia-költség megtakarítást eredményez. 

Strandok fejlesztése
A városi fejlesztések megvalósításhoz nélkülözhetetlen bevételt je-

lentenek a helyi közösség számára a strandok, melyek felújítására, 
karbantartására folyamatosan szükség van. A jövőben a Budatavai 
strand rekonstrukcióját tervezzük. A strand-bevételek további növe-
lése céljából több-funkciós létesítmény („Aquatórium”) megvalósí-
tását is tervezzük a Wesselényi strandon.

Ingatlanvagyon-gazdálkodás
A Város ingatlan-vagyonának gyarapítása, a közösségi igények mi-

nél jobb kielégítése érdekében kezdeményeztük az állami szerveknél a 
Kolostor, a Magtár, valamint az egykori Jókai utcai rendőrségi épület 
ingyenes városi tulajdonba adását. E létesítmények megfelelő helyszí-
neket biztosíthatnak az egyes városi funkciók (önkormányzati, kultu-
rális stb.) számára. Ezek tehát azok a pontok, amelyeket a következő 
öt évben mindenképpen szükségesnek tartom megvalósítani. 

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések egyik alapjául az Eu-
rópai Unió 2014-2020 közötti időszakában rendelkezésre álló pályá-
zati források szolgálnak. Az előttünk álló 2014-2019-es önkormány-
zati ciklus akkor lehet sikeres mind a közösség, mind pedig az egyes 
állampolgár számára, ha minél több pályázati forrást sikerül a Város 
számára biztosítani. Ennek a programnak a megvalósításához kap-
tunk Balatonalmádi választópolgáraitól felhatalmazást, és bízom ab-
ban, hogy az önök támogatására is számíthatok a végrehajtásában!

Polgármesterként az önkormányzati ügyek kezelésében továbbra 
is J. F. Kennedy gondolata vezérel: „Ne azt kérdezd, hogy mit adhat 
neked a hazád, hanem azt, hogy te mit tehetsz érte.”

Azt szeretném, ha ez a jelmondat vezérelne mindannyiunkat, en-
gem éppúgy, mint az ötleteivel, kéréseivel, javaslatával megkere-
ső képviselőtársaimat és minden, az irodámba bekopogtató embert. 
Meggyőződésem, hogy csak ilyen szemlélettel tudunk a jövőben is si-
keres települést építeni, eredményes önkormányzatot megvalósítani. 

Keszey János polgármester

Keszey János, újjává-
lasztott polgármes-
ter beiktatási beszé-
dét tartja

Közlemény
Balatonalmádi Város alapítványa, az „Együtt-Egymásért Nyílt 

Közalapítvány” 2014. évben is biztosítani kívánja a 70 év feletti, 
balatonalmádi állandó lakcímmel rendelkező polgárok részére a 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYT.
Kérjük önöket, vagy megbízottjaikat, hogy 2014. december 01-

től 05-ig 8.00-tól 11. 00 óráig, 2014. december 8-tól 12-ig 12.00-
tól 15.00 óráig szíveskedjenek felkeresni a Balatonalmádi Szociá-
lis Központot (Balatonalmádi Baross G. út 32), hogy Balatonalmá-
di Város Képviselőtestülete döntése alapján a megemelt, szemé-
lyenkénti 3000 Ft értékű utalványt átvehessék. A fenti időponton 
túl nincs lehetőség az utalványok átadására. 

Kuratórium tagjai, valamint a Szociális Központ munkatársai
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KrónikaÖnkormányzat

Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete 
2014. október 21-én ünnepélyes keretek között megtartotta alaku-
ló ülését. A megválasztott 8 képviselő és a polgármester letette az es-
küt, majd Keszey János polgármester elmondta beiktatási beszédét.

Az újonnan megalakult képviselő-testület megállapította a pol-
gármester illetményét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelő-
en rögzítettek. A polgármester helyettesítésére, munkájának segíté-
sére Bálint Sándor képviselőt választották meg társadalmi megbíza-
tású alpolgármesterré. Illetményét szintén az erre irányadó jogsza-
bályoknak megfelelően határozták meg.

A képviselő-testület az alakuló ülésen döntött vis maior támo-
gatási kérelem benyújtásáról a Belügyminisztériumhoz. A Szömör-
ce utca partoldalában kialakított kavicsos földút a folyamatos kar-
bantartás ellenére, és az elmúlt időszak intenzív csapadékos időjá-
rása következtében fellazult, egy része leomlott. A balesetveszélyes-
sé vált utcaszakasz helyreállítása megtörtént, a költségek fedezésére 
az önkormányzat bruttó 2,8 millió forintot meghaladó támogatási 
összegre nyújtotta be kérelmét.

A képviselő-testület a 2014. október 30-i ülés keretében dön-
tött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizott-
ság tagjainak megválasztásáról. A Gazdasági Bizottság elnökének dr. 
Kutics Károlyt, tagjainak Boros Lászlót és Dér Andrást, míg a Hu-
mán Bizottság élére dr. Walter Rózsát, tagjai közé dr. Dávid Gyu-
lát, Pandur Ferencet és Szakál Balázs Dániel képviselőt választották.

Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület azzal, 
hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felül-
vizsgálatára tett javaslatot és elvégezte a szükséges módosításokat.

Benyújtották 2013. évi tevékenységükről szóló beszámolójukat 
a városban működő közalapítványok. Az Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány a tavalyi évben is támogatta a 70 év felettieket – 
1208 főt – ajándékutalvánnyal a karácsonyt megelőzően, meleg 
ételt biztosított karácsonykor 10 napon keresztül a nehéz helyzet-
ben élő gyermekek és családjaik számára. Emellett tűzifát adomá-
nyoztak és átmeneti támogatást is nyújtottak az arra rászorulóknak. 
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosított 
2,8 millió forint támogatáson felül további 2,3 millió forintot biz-
tosít a közalapítvány működésére. A karácsonyi ajándékutalványok 
összegét ezzel egyidejűleg 2 ezer forintról 3 ezer forintra emelték.

A Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója szerint tavaly is 
támogatták a rendőrkapitányság munkáját a közrend fenntar-
tása érdekében. Terveik között szerepel az autóbusz pályaudvar 
közvilágításának megoldása, melyben kérik az önkormányzat se-

A képviselő-testületi ülésről Kánya Kálmánról, 
Márai szavaival

145 évvel ezelőtt, 1869. november 7-én született Kánya Kálmán
75 évvel ezelőtt, 1939 szeptemberében választották Balatonalmádi 

díszpolgárává a magyar diplomácia-történet kimagasló egyéniségét, a 
két világháború közötti korszak legtehetségesebb és legeredményesebb 
magyar külügyminiszterét, Kánya Kálmánt. Ő vezette a Felvidék visz-
szatérését eredményező, 1938. novemberi első bécsi döntés magyar de-
legációját. Márai Sándor írása jól tükrözi az ország akkori hangulatát és 
a magyarok Kánya Kálmán iránti tiszteletét és szeretetét. 

Kánya
A vonat megy a Duna mellett, egy ember kinéz az ablakon, az öreg fo-

lyót látja, a várost, melynek a templomtornyán húsz év után először tűz-
ték ki magyar kezek a nemzetiszínű lobogót, s ahol három hét előtt, a régi 
megyeházán, még tárgyalni volt kénytelen sebtében kinevezett, alkalmi 
szlovák politikusokkal. „Komárom”- kiáltják az állomás nevét. Az idős 
úr ősz haját simítja, az ablakhoz áll. Nyugodtan nézi az ismerős tájat, 
néhány órával elébb eldöntötték, hogy Komárom ismét magyar. 

Ez az ember Kánya Kálmán, a magyar külügyminiszter. A vonat ro-
bog Pest felé, ahol már készülnek a fogadására. Mire gondolhat ez órák-
ban ez a hallgatag, fegyelmezett úr, aki sokszor sietett külföldre a komá-
romi állomáson keresztül, tárgyalni részletekről, lehetőségekről, mindig 
hallgatagon, mindig udvarias elzárkózottsággal, s mindig az egészre fi-
gyelve, arra az egységes egészre, ami munkájának értelme volt, s aminek 
értelme: revízió és Magyarország helye a nap alatt. Mit érezhet ez órák-
ban az ember, aki megszokta és tökéletesen megtanulta, hogy nem árul el 
soha érzelmeket? Éreznie kell, hogy a hazatérőt egy ország tisztelete és lel-
kesedése, mi több: egy ország szeretete fogadja. Kányát kezdettől elismer-
ték, most eljutott oda, ahová politikus ritkán jut el pályája során: megva-
lósította tervét, melyre föltette életét és munkáját, s éreznie kell, hogy ro-
konszenvnél és tiszteletnél közvetlenebb érzések fordulnak feléje. 

Ebben az öt esztendőben megszokták az emberek, hogy változó poli-
tikai fordulatok között ott áll a helyén ez az őszes, választékos megjele-
nésű hallgatag úr, nagyon ritkán szól, de ha mond valamit, az a való-
ság, s szavai mögött nincs rejtett tartalom, a régi, nagy diplomatatípus 
utolsó európai képviselőinek egyike Kánya Kálmán. Az emberek nyu-
godtabban aludtak el ez öt évben, ha gondterhes éjszakákon eszükbe ju-
tott Kánya neve. „Majd Kánya vigyáz!”- gondolták. S Kánya dolgozott, 
csendesen, nem adott politikai nyilatkozatokat, és vigyázott. Ma han-
gos volt nevétől a pesti utca, az ország. Egy nemzet szívébe zárta a hall-
gatag, meghatott ősz urat. „Kánya hazajött, hozza Kassát, Komáro-
mot és a többit. Megcsinálta, jól csinálta.” Ezt mondták, ezt érezték….

Kánya nemzetközi tekintélye legendás. Most már ott tart, hogy sze-
mélyéről anekdoták szállnak szárnyra, így legutóbb, a komáromi tár-
gyalások alkalmával, amikor az egyik fiatal szlovák kiküldött, a vita 
hevében, állítólag ezt mondta: „Maguk magyarok sokat akarnak!” Ká-
nya nem felelt rögtön, jóindulatúan és csendesen nézte a közbeszólót. Az-
tán, az anekdota szerint, barátságosan és udvariasan ezt kérdezte: „Nem-
de, Nagyméltóságod nemrégen kapcsolódott bele a diplomáciai életbe?::” 
Mondom, lehet, hogy ez csak anekdota, de nagyon jellemző Kányára, jel-
lemző arra, amit a köztudat gondol felőle. Fölényét, biztonságát, szűksza-
vú nagyvilágiasságát mindenütt elismerik és megcsodálják..…Az a dip-
lomata nemzedék, melyet Kánya nevelt és kiválasztott, mesterének tekin-
ti, s bizalommal néz föl rá, mint az egész ország, melynek külpolitikáját 
vezeti. Ezen a napon, mikor elérte a legtöbbet, amit az igazság, s a böl-
csesség, a szívós kitartás és fölényes tárgyi tudás fegyvereivel el lehet érni, 
mindenki reá gondol ebben az országban, a határokon innen és túl, tíz-
millió magyar üzeni lélekben Kányának: köszönjük!

Pesti Hírlap, Vasárnapi Krónika rovat, 1938. november 4. (részlet)

gítségét. Az „Almádiért” Közalapítvány közreműködött a nyá-
ri idegenforgalmi szezon tartalmasabb eltöltése érdekében szer-
vezett városi kulturális, irodalmi és zenei programok, rendezvé-
nyek megszervezésében, pénzügyi lebonyolításában, úgy mint az 
Új Almádi Újság kiadása, Péter-Pál Napi Vigadalom, Országos 
Cimbora Találkozó, „Égig érő fa” néptánc, népzene és kézműves 
tábor, „Almádiák” gyermek helytörténeti vetélkedő-sorozat, Al-
mádi Objektik Gyermek fotóklub, Mandulás Családi Táncház, 
Almádi Néptáncest, Dalos Találkozó Veszprém megye nyugdíjas 
népdalköreinek, jótékonysági koncert a Vörösberényi Erődített 
Templom felújításáért.

A Városi Értéktár Bizottság elnöke, dr. Gráfik Imre is beszámolt 
a bizottság elmúlt féléves tevékenységéről, melyből kiderült, hogy 
munkájuk során bővült a helyi értéktár, tagjaik képviselték Balaton-
almádit a Hungarikumok és az Értéktárak országos és megyei ren-
dezvényein, felterjesztésükre a Veszprém Megyei Közgyűlés Érték-
tár Bizottsága a Balatonalmádi Szent Jobb kápolnát felvette a Veszp-
rém Megyei Értéktár épített környezet szakterületi kategóriájába.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark újabb szoborral bővül. A siklósi 
márványból készült alkotást Major Janka szobrászművész készítet-
te a balatonalmádi Művésztelep nyári alkotótáborában 2014-ben.

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be 22 millió forintos maximá-
lis támogatási igénnyel területi együttműködést segítő programok 
megvalósítására, helyi (járási) esélyteremtési program kidolgozására. 
A projekt megvalósítása nem igényel önrészt, célja pedig a hatékony 
szervezeti együttműködés, feladatellátás kialakítása, ezáltal a hátrá-
nyos helyzetű személyek részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése.

A Balatonalmádi Sportegyesület pályázatot nyújtott be korábban 
a Véghely D. u. 10. szám alatti sporttelep fenntartásához szüksé-
ges gép beszerzésére, a locsolórendszer bővítésére és a lelátó rész-
leges felújítására. Az elnyert 8,8 millió forint támogatás mellé az 
önkormányzat biztosítja a fejlesztéshez szükséges önerőt, összesen 
2,65 millió forintot, mellyel az egyesületnek jövő év végéig kell el-
számolnia.

A közelmúlt csapadékos időjárása miatt a jelenleg helyreállítási 
munka alatt álló Panoráma sétánynál újabb rézsű felületek váltak 
instabillá, omlás alakult ki, mely további partfal-erősítési munká-
kat tesz szükségessé a forgalombiztonság érdekében. Az elvégzendő 
munka összköltsége meghaladja a bruttó 11 millió forintot.

A képviselő-testület döntött önkormányzati tulajdonú lakás bér-
beadásáról, továbbá a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő 
egyes épületek hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírásáról is.

Magyarország egyre erősödő német orientációjával Kánya Kál-
mán nem tudott azonosulni, s ennek időnként hangot is adott. 
1938 végén lemondott, és balatonalmádi házába, a Kánya-villába 
vonult vissza. Az 1944-es német megszállás után ebből a villából 
hurcolta el a Gestapo Sopronkőhidára, ahonnan súlyos betegen sza-
badult. A budai Sziklakórházban halt meg 1945. február 28-án. Sír-
ja – melyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2004-ben 
védetté nyilvánított – a soproni „Régi Szent Mihály-temetőben” ta-
lálható. Bálint Sándor

Jankó János díj 
A Jankó János díjat a tragikusan fiatalon elhunyt néprajzkuta-

tó, Balaton kutatásban is meghatározó munkásságú tudós emlékére 
alapította a Magyar Néprajzi Társaság 1969-ben. A díj odaítélésénél 
kikötés, hogy csak ígéretes fiatal kaphatja az elismerést, harmincöt 
éves korig. Olyan néprajzkutatók, akiket úgy ítél meg a tudomány, 
hogy pályája nagy valószínűséggel ki fog teljesedni. 

Dr. Gráfik Imre néprajzkutató, muzeológus 1979-ben kapta a 
díjat, aztán 1993-ban, Jankó János születésének 125. évforduló-
ján úgy döntött, hogy balatonalmádi nyaralójában vendégül látja 
az addig díjazottakat. Maga sem hitte volna, hogy ezzel a gesztussal 
hagyományt teremt, és immár különböző helyszíneken, de a Jan-
kó János díjasok azóta minden szeptember utolsó hétvégéjén ösz-
szejönnek egy kis eszmecserére, beszélgetésre. Találkoznak persze év 
közben is konferenciákon, különböző szakmai rendezvényeken, de 
mégiscsak más kötetlenül sütni-főzni a kertben, ahol még frakcióz-
ni is lehet a diófa alatt a különböző korosztályú tudósoknak, ha ép-
pen ahhoz van kedvük.

Az idei találkozó újra Balatonalmádiban zajlott Gráfik úr kert-
jében, ahol a frissen díjazottak és a „régiek” anekdotáztak, élvezték 
egymás társaságát. Ezúttal tizennyolc vendég vett részt a jól sikerült 
baráti összejövetelen.

Dr. Gráfik Imre Almádiban született, és – ahogy ő mondja – ma-
kacsul ragaszkodik városunkhoz. Szeptemberben a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub vendégeként mesélt munkásságáról, kutatásairól. 

Szolga Mária

Visszapillantás egy rendezvényre

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, átvonult, vacsorát készí-
tett, asztalt cipelt, lufit eregetett, koccintott, csillagot szórt, fotó-
zott, énekelt (Piller Luca, Szabó Flóra, Szelle Szilárd, Szabó Réka), 
táncolt (The Winners Versenytánc Egyesület), hangosított (Tari Ti-
bor), engedélyt adott, takarított és részt vett a Balatonalmádiban 
első ízben megrendezett „érezd magad jól” hagyományteremtő Di-
ner en Blanc Balatonalmádi, vacsora fehérben rendezvényen. Re-
méljük, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat és jö-
vőre újra találkozunk!

Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin

A nagyrészt újjáválasztott képviselő-testület: Pandur Ferenc, dr. Walter Rózsa, Bálint Sándor alpolgármester, dr. Kutics Károly, Keszey Já-
nos polgármester, Szakál Balázs Dániel, Boros László, dr. Dávid Gyula, Dér András
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KrónikaÖnkormányzat

Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete 
2014. október 21-én ünnepélyes keretek között megtartotta alaku-
ló ülését. A megválasztott 8 képviselő és a polgármester letette az es-
küt, majd Keszey János polgármester elmondta beiktatási beszédét.

Az újonnan megalakult képviselő-testület megállapította a pol-
gármester illetményét, melyet a jogszabályi előírásoknak megfelelő-
en rögzítettek. A polgármester helyettesítésére, munkájának segíté-
sére Bálint Sándor képviselőt választották meg társadalmi megbíza-
tású alpolgármesterré. Illetményét szintén az erre irányadó jogsza-
bályoknak megfelelően határozták meg.

A képviselő-testület az alakuló ülésen döntött vis maior támo-
gatási kérelem benyújtásáról a Belügyminisztériumhoz. A Szömör-
ce utca partoldalában kialakított kavicsos földút a folyamatos kar-
bantartás ellenére, és az elmúlt időszak intenzív csapadékos időjá-
rása következtében fellazult, egy része leomlott. A balesetveszélyes-
sé vált utcaszakasz helyreállítása megtörtént, a költségek fedezésére 
az önkormányzat bruttó 2,8 millió forintot meghaladó támogatási 
összegre nyújtotta be kérelmét.

A képviselő-testület a 2014. október 30-i ülés keretében dön-
tött a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Humán Bizott-
ság tagjainak megválasztásáról. A Gazdasági Bizottság elnökének dr. 
Kutics Károlyt, tagjainak Boros Lászlót és Dér Andrást, míg a Hu-
mán Bizottság élére dr. Walter Rózsát, tagjai közé dr. Dávid Gyu-
lát, Pandur Ferencet és Szakál Balázs Dániel képviselőt választották.

Jogszabályi kötelezettségének tett eleget a képviselő-testület azzal, 
hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának felül-
vizsgálatára tett javaslatot és elvégezte a szükséges módosításokat.

Benyújtották 2013. évi tevékenységükről szóló beszámolójukat 
a városban működő közalapítványok. Az Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány a tavalyi évben is támogatta a 70 év felettieket – 
1208 főt – ajándékutalvánnyal a karácsonyt megelőzően, meleg 
ételt biztosított karácsonykor 10 napon keresztül a nehéz helyzet-
ben élő gyermekek és családjaik számára. Emellett tűzifát adomá-
nyoztak és átmeneti támogatást is nyújtottak az arra rászorulóknak. 
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosított 
2,8 millió forint támogatáson felül további 2,3 millió forintot biz-
tosít a közalapítvány működésére. A karácsonyi ajándékutalványok 
összegét ezzel egyidejűleg 2 ezer forintról 3 ezer forintra emelték.

A Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója szerint tavaly is 
támogatták a rendőrkapitányság munkáját a közrend fenntar-
tása érdekében. Terveik között szerepel az autóbusz pályaudvar 
közvilágításának megoldása, melyben kérik az önkormányzat se-

A képviselő-testületi ülésről Kánya Kálmánról, 
Márai szavaival

145 évvel ezelőtt, 1869. november 7-én született Kánya Kálmán
75 évvel ezelőtt, 1939 szeptemberében választották Balatonalmádi 

díszpolgárává a magyar diplomácia-történet kimagasló egyéniségét, a 
két világháború közötti korszak legtehetségesebb és legeredményesebb 
magyar külügyminiszterét, Kánya Kálmánt. Ő vezette a Felvidék visz-
szatérését eredményező, 1938. novemberi első bécsi döntés magyar de-
legációját. Márai Sándor írása jól tükrözi az ország akkori hangulatát és 
a magyarok Kánya Kálmán iránti tiszteletét és szeretetét. 

Kánya
A vonat megy a Duna mellett, egy ember kinéz az ablakon, az öreg fo-

lyót látja, a várost, melynek a templomtornyán húsz év után először tűz-
ték ki magyar kezek a nemzetiszínű lobogót, s ahol három hét előtt, a régi 
megyeházán, még tárgyalni volt kénytelen sebtében kinevezett, alkalmi 
szlovák politikusokkal. „Komárom”- kiáltják az állomás nevét. Az idős 
úr ősz haját simítja, az ablakhoz áll. Nyugodtan nézi az ismerős tájat, 
néhány órával elébb eldöntötték, hogy Komárom ismét magyar. 

Ez az ember Kánya Kálmán, a magyar külügyminiszter. A vonat ro-
bog Pest felé, ahol már készülnek a fogadására. Mire gondolhat ez órák-
ban ez a hallgatag, fegyelmezett úr, aki sokszor sietett külföldre a komá-
romi állomáson keresztül, tárgyalni részletekről, lehetőségekről, mindig 
hallgatagon, mindig udvarias elzárkózottsággal, s mindig az egészre fi-
gyelve, arra az egységes egészre, ami munkájának értelme volt, s aminek 
értelme: revízió és Magyarország helye a nap alatt. Mit érezhet ez órák-
ban az ember, aki megszokta és tökéletesen megtanulta, hogy nem árul el 
soha érzelmeket? Éreznie kell, hogy a hazatérőt egy ország tisztelete és lel-
kesedése, mi több: egy ország szeretete fogadja. Kányát kezdettől elismer-
ték, most eljutott oda, ahová politikus ritkán jut el pályája során: megva-
lósította tervét, melyre föltette életét és munkáját, s éreznie kell, hogy ro-
konszenvnél és tiszteletnél közvetlenebb érzések fordulnak feléje. 

Ebben az öt esztendőben megszokták az emberek, hogy változó poli-
tikai fordulatok között ott áll a helyén ez az őszes, választékos megjele-
nésű hallgatag úr, nagyon ritkán szól, de ha mond valamit, az a való-
ság, s szavai mögött nincs rejtett tartalom, a régi, nagy diplomatatípus 
utolsó európai képviselőinek egyike Kánya Kálmán. Az emberek nyu-
godtabban aludtak el ez öt évben, ha gondterhes éjszakákon eszükbe ju-
tott Kánya neve. „Majd Kánya vigyáz!”- gondolták. S Kánya dolgozott, 
csendesen, nem adott politikai nyilatkozatokat, és vigyázott. Ma han-
gos volt nevétől a pesti utca, az ország. Egy nemzet szívébe zárta a hall-
gatag, meghatott ősz urat. „Kánya hazajött, hozza Kassát, Komáro-
mot és a többit. Megcsinálta, jól csinálta.” Ezt mondták, ezt érezték….

Kánya nemzetközi tekintélye legendás. Most már ott tart, hogy sze-
mélyéről anekdoták szállnak szárnyra, így legutóbb, a komáromi tár-
gyalások alkalmával, amikor az egyik fiatal szlovák kiküldött, a vita 
hevében, állítólag ezt mondta: „Maguk magyarok sokat akarnak!” Ká-
nya nem felelt rögtön, jóindulatúan és csendesen nézte a közbeszólót. Az-
tán, az anekdota szerint, barátságosan és udvariasan ezt kérdezte: „Nem-
de, Nagyméltóságod nemrégen kapcsolódott bele a diplomáciai életbe?::” 
Mondom, lehet, hogy ez csak anekdota, de nagyon jellemző Kányára, jel-
lemző arra, amit a köztudat gondol felőle. Fölényét, biztonságát, szűksza-
vú nagyvilágiasságát mindenütt elismerik és megcsodálják..…Az a dip-
lomata nemzedék, melyet Kánya nevelt és kiválasztott, mesterének tekin-
ti, s bizalommal néz föl rá, mint az egész ország, melynek külpolitikáját 
vezeti. Ezen a napon, mikor elérte a legtöbbet, amit az igazság, s a böl-
csesség, a szívós kitartás és fölényes tárgyi tudás fegyvereivel el lehet érni, 
mindenki reá gondol ebben az országban, a határokon innen és túl, tíz-
millió magyar üzeni lélekben Kányának: köszönjük!

Pesti Hírlap, Vasárnapi Krónika rovat, 1938. november 4. (részlet)

gítségét. Az „Almádiért” Közalapítvány közreműködött a nyá-
ri idegenforgalmi szezon tartalmasabb eltöltése érdekében szer-
vezett városi kulturális, irodalmi és zenei programok, rendezvé-
nyek megszervezésében, pénzügyi lebonyolításában, úgy mint az 
Új Almádi Újság kiadása, Péter-Pál Napi Vigadalom, Országos 
Cimbora Találkozó, „Égig érő fa” néptánc, népzene és kézműves 
tábor, „Almádiák” gyermek helytörténeti vetélkedő-sorozat, Al-
mádi Objektik Gyermek fotóklub, Mandulás Családi Táncház, 
Almádi Néptáncest, Dalos Találkozó Veszprém megye nyugdíjas 
népdalköreinek, jótékonysági koncert a Vörösberényi Erődített 
Templom felújításáért.

A Városi Értéktár Bizottság elnöke, dr. Gráfik Imre is beszámolt 
a bizottság elmúlt féléves tevékenységéről, melyből kiderült, hogy 
munkájuk során bővült a helyi értéktár, tagjaik képviselték Balaton-
almádit a Hungarikumok és az Értéktárak országos és megyei ren-
dezvényein, felterjesztésükre a Veszprém Megyei Közgyűlés Érték-
tár Bizottsága a Balatonalmádi Szent Jobb kápolnát felvette a Veszp-
rém Megyei Értéktár épített környezet szakterületi kategóriájába.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark újabb szoborral bővül. A siklósi 
márványból készült alkotást Major Janka szobrászművész készítet-
te a balatonalmádi Művésztelep nyári alkotótáborában 2014-ben.

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be 22 millió forintos maximá-
lis támogatási igénnyel területi együttműködést segítő programok 
megvalósítására, helyi (járási) esélyteremtési program kidolgozására. 
A projekt megvalósítása nem igényel önrészt, célja pedig a hatékony 
szervezeti együttműködés, feladatellátás kialakítása, ezáltal a hátrá-
nyos helyzetű személyek részére nyújtott szolgáltatások fejlesztése.

A Balatonalmádi Sportegyesület pályázatot nyújtott be korábban 
a Véghely D. u. 10. szám alatti sporttelep fenntartásához szüksé-
ges gép beszerzésére, a locsolórendszer bővítésére és a lelátó rész-
leges felújítására. Az elnyert 8,8 millió forint támogatás mellé az 
önkormányzat biztosítja a fejlesztéshez szükséges önerőt, összesen 
2,65 millió forintot, mellyel az egyesületnek jövő év végéig kell el-
számolnia.

A közelmúlt csapadékos időjárása miatt a jelenleg helyreállítási 
munka alatt álló Panoráma sétánynál újabb rézsű felületek váltak 
instabillá, omlás alakult ki, mely további partfal-erősítési munká-
kat tesz szükségessé a forgalombiztonság érdekében. Az elvégzendő 
munka összköltsége meghaladja a bruttó 11 millió forintot.

A képviselő-testület döntött önkormányzati tulajdonú lakás bér-
beadásáról, továbbá a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő 
egyes épületek hasznosítására vonatkozó pályázatok kiírásáról is.

Magyarország egyre erősödő német orientációjával Kánya Kál-
mán nem tudott azonosulni, s ennek időnként hangot is adott. 
1938 végén lemondott, és balatonalmádi házába, a Kánya-villába 
vonult vissza. Az 1944-es német megszállás után ebből a villából 
hurcolta el a Gestapo Sopronkőhidára, ahonnan súlyos betegen sza-
badult. A budai Sziklakórházban halt meg 1945. február 28-án. Sír-
ja – melyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság 2004-ben 
védetté nyilvánított – a soproni „Régi Szent Mihály-temetőben” ta-
lálható. Bálint Sándor

Jankó János díj 
A Jankó János díjat a tragikusan fiatalon elhunyt néprajzkuta-

tó, Balaton kutatásban is meghatározó munkásságú tudós emlékére 
alapította a Magyar Néprajzi Társaság 1969-ben. A díj odaítélésénél 
kikötés, hogy csak ígéretes fiatal kaphatja az elismerést, harmincöt 
éves korig. Olyan néprajzkutatók, akiket úgy ítél meg a tudomány, 
hogy pályája nagy valószínűséggel ki fog teljesedni. 

Dr. Gráfik Imre néprajzkutató, muzeológus 1979-ben kapta a 
díjat, aztán 1993-ban, Jankó János születésének 125. évforduló-
ján úgy döntött, hogy balatonalmádi nyaralójában vendégül látja 
az addig díjazottakat. Maga sem hitte volna, hogy ezzel a gesztussal 
hagyományt teremt, és immár különböző helyszíneken, de a Jan-
kó János díjasok azóta minden szeptember utolsó hétvégéjén ösz-
szejönnek egy kis eszmecserére, beszélgetésre. Találkoznak persze év 
közben is konferenciákon, különböző szakmai rendezvényeken, de 
mégiscsak más kötetlenül sütni-főzni a kertben, ahol még frakcióz-
ni is lehet a diófa alatt a különböző korosztályú tudósoknak, ha ép-
pen ahhoz van kedvük.

Az idei találkozó újra Balatonalmádiban zajlott Gráfik úr kert-
jében, ahol a frissen díjazottak és a „régiek” anekdotáztak, élvezték 
egymás társaságát. Ezúttal tizennyolc vendég vett részt a jól sikerült 
baráti összejövetelen.

Dr. Gráfik Imre Almádiban született, és – ahogy ő mondja – ma-
kacsul ragaszkodik városunkhoz. Szeptemberben a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub vendégeként mesélt munkásságáról, kutatásairól. 

Szolga Mária

Visszapillantás egy rendezvényre

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, átvonult, vacsorát készí-
tett, asztalt cipelt, lufit eregetett, koccintott, csillagot szórt, fotó-
zott, énekelt (Piller Luca, Szabó Flóra, Szelle Szilárd, Szabó Réka), 
táncolt (The Winners Versenytánc Egyesület), hangosított (Tari Ti-
bor), engedélyt adott, takarított és részt vett a Balatonalmádiban 
első ízben megrendezett „érezd magad jól” hagyományteremtő Di-
ner en Blanc Balatonalmádi, vacsora fehérben rendezvényen. Re-
méljük, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól éreztétek magatokat és jö-
vőre újra találkozunk!

Gaál Ildikó Hajnalka és Péter Katalin

A nagyrészt újjáválasztott képviselő-testület: Pandur Ferenc, dr. Walter Rózsa, Bálint Sándor alpolgármester, dr. Kutics Károly, Keszey Já-
nos polgármester, Szakál Balázs Dániel, Boros László, dr. Dávid Gyula, Dér András



2014. novemberALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 76

KrónikaKrónika

A „múlt előre megjósolhatatlan” hölgyeim és uraim! Furcsának 
tűnhet e beköszöntő ilyen jeles alkalomkor, hiszen ezt az ítéletet egy 
Magyarországra akkreditált diplomata mondotta volt még a múlt 
században, röviddel a rendszerváltozás előtt. Szomorú az, hogy nem 
csupán akkor volt igaza, hanem még ma is, ráadásul nem csak Ma-
gyarországra érvényes, hanem az egész Kárpát-medencére, sőt Ke-
let-közép Európára, abban a térben, amelyben Véghely Dezső élhe-
tett és dolgozhatott.

Két embernek állítottak itt emlékpadot később is, amire nagyon 
kevesen emlékszünk, de annak az emlékpadnak még a nyomait is 
eltüntették a „felszabadító” szovjet csapatok és a velük kollaboráló, 
a múltat eltörölni akaró kommunisták. Lord Rothermere és Ráko-
si Jenő emlékpadjáról van szó, akiknek a Zsófia Szanatórium kert-
jében állítottak emléket 1930. augusztus 24-én. Egyetlen bűnük az 
volt, hogy az Igazságot Magyarországnak mozgalom élére álltak és 
ezt nem csak itt, nem csupán a megcsonkított országban, hanem az 
egész művelt világban hirdették. Minden jótett elnyeri méltó bün-
tetését – szokták volt mondani cinikusan – de lám az emlékpadok-
nak is megvan a maga sorsa, nem csupán a könyveknek. Megvolt a 
sorsa Dr. Óvári Ferencnek és Véghely Dezsőnek is.

Véghely Dezső alispán emlékpadját több mint 100 éve, azaz pontosab-
ban 1914. augusztus 9-én avatták fel az Almádi Kör jóvoltából. Szép, he-
lyi vöröskőből készült, az obeliszken látható portré Bődy Henrik szob-
rászművész alkotása. Ő az a művész, aki 1922-ben Békéscsabán megal-
kotta Gyóni Géza költő portréját az Evangélikus Gimnázium falán.

Vajon miért kapott éppen itt emlékpadot Véghely Dezső alispán 
úr? A reformkor szülötte, szentkirályszabadjai nemesek leszárma-
zottja, aki méltán viselhette a szentkirályszabadi Véghely Dezső ne-
vet a kor szokása szerint. Édesapja is alispán volt, a fia pedig előbb 
Veszprém városi, később Veszprém megyei főjegyző majd alispán 
lett. Hivatali elfoglaltsága mellett a kor elismert paleográfusa volt, 
azaz a latin nyelvű oklevelek tudós szakértője, amire hihetetlen nagy 
szükség volt, mivel 1844-ig minden hivatalos irat latinul jelent meg 
hazánkban, rövid intermezzóktól eltekintve, teszem hozzá sietve. 

Szentkirályszabadi Véghely Dezső a Magyar Történelmi Társulat 
alapító tagja, aki később választmányi tagként alapvető források ki-
adásában munkálkodott olyan óriásokkal együtt, mint Rómer Flóris, 
a Bakonybélből induló bencés szerzetes, nagyváradi nagyprépost-ka-
nonok, művészet-történész, festőművész és a magyar régészet atyja. 
Rómer Flóris Nagyváradon – újabb nevén Oradea – végezte írói te-
vékenységét, Véghely Dezső pedig Almádiban. Almádin belül pedig 
éppen a Kakas Csárda néven ismert épületben – ott arra fenn a Ho-
tel Ramada mögött pár méterre északra, amelyet 1884-ben vásárolt 

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 Könyvtárban adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

XIII. forduló:
Ki volt Varga István?
Ki volt Tatay Sámuel?
Ki volt Jean Kornél?
A helyes válaszokat 2014. november 25-ig a Pannónia Könyv-

tárba kérjük leadni. A válaszokat elbírálását 2014. december 12-
én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

A XI. Forduló helyes megoldásai:
Ki volt Rákosi Jenő? Rákosi Jenő Acsádon született 1842-ben. 

Író, újságíró, Népszínház igazgató, jogász. 1867-től a Pesti Nap-
ló munkatársa, a Kisfaludi Társaság tagja. 1892-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja. 1896-ban nemességet kap Ferenc 
Józseftől. 1928-ban dr. Óvári Ferenc születésnapján Rákosi Jenő 
mond ünnepi beszédet. Rákosi Jenő, Széll Kálmán és gróf Zichy 
János kezdeményezésére indul el a mozgalom, amely az Orszá-
gos Gyermekszanatórium Egyesület megalapításának eredmé-
nyeként 3 szanatórium működik. Balatonszabadin, Balatonalmá-
diban és a Hűvösvölgyben. Ezen szanatórium kertjében emlék-
padot állítottak fel Rákosi Jenőnek, Lord Rothermerenek és dr. 
Óvári Ferencnek. Ezt az emlékpadot és szobrait megsemmisítet-
ték 1950-ben. Rákosi Jenő 1929. február 8-án hunyt el.

Ki volt Lord Rothermere? (Harold Harmsworth) Rothermere 
angol sajtómágnás 1868-ban született. dr. Rott Nándor püspök 
felkérésére 1920-ban elvállalta a Zsófia Gyermekszanatórium fő-
védnökségét. A magyar revízió fő támogatója volt. Történelmi 
nevezetességű cikke „Magyarország helye a Nap alatt” címmel a 
Daily Mailben jelent meg, Magyarország trianoni békeszerződés 
utáni helyzetére hívta fel a nemzetközi figyelmet. A cikk hatásá-
ra a közadakozásból dísz kutat állítottak fel tiszteletére Budapes-
ten a Szabó Ervin téren. A Magyarország igazáért folytatott harcá-
ban leghívebb társának, Rákosi Jenőnek halála után szobrot állí-
tott Budapesten. 1940. november 16-án hunyt el Bermudán.

Ki volt Mester János? Mester János 1873-ban született 
Királyszentistvánon. 1900-ban vendéglőt nyit Vörösberény 
budatavai részén. Ez a vendéglő „Budatavai Csárda” néven 
híresült el, de mint Almádi vendéglőként említik az újságok és 
képeslapok. 1932-ben megnyitja a közbirtokosság kocsmáját és 
szatócs boltját. Kőszegi virilista. Leszármazottjai ma is itt élnek 
részben Almádiban. 1945-ben hunyt el. 

A Honismereti és Városszépítő Kör minden hónap második 
péntekén 16.30-kor tartja foglalkozását, vetítéssel egybe kap-
csolt előadását „Régi Almádi képekben” címmel.

meg. Nemcsak megvásárolta, hanem pár év múlva emelettel és to-
ronnyal bővítette. Innen irányította Balatonalmádi fürdővárossá való 
fejlesztését előbb az Ötös majd a Tízes bizottság élén. Egy elnök, aki 
adománygyűjtő közvacsorákat rendezett, elmélyedt a közvilágítás ap-
rólékos kérdéseiben, kijelölte a móló pontos helyét, elrendelte a tele-
fonhálózat kiépítését és fellépett a filoxéravész enyhítése érdekében. 
Ki lehetne még térni egyéb történelemtudósi tevékenységére is, de le-
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jelenti, hogy a feleslegesnek ítélt gazdasági iratokat papírmalomba 
küldték ledarálásra. Ha nincs egy agilis püspöki levéltáros, Pfeiffer Já-
nos, akkor az egész kidobott anyag elpusztult volna, így viszont csak a 
nagyobb része. A Veszprém városhoz került másik kisebb anyag hely-
történeti részét Véghely Dezső mentette meg, konkrétan a Kakas vil-
lába, ahol Veszprém megye nagymonográfiáját szerette volna megír-
ni. Sajnos a megmentett anyag a II. világháború alatt bombatalála-
tot kapott és megsemmisült. Ami Veszprémben megmaradt azt a szép 
emlékű Csoma János plébános úr, aki a Szent Imre templom korán 
eltávozott papja és a veszprémi püspökség gazdasági helynöke a saját 
kezelésébe vette, aktákba gyűjtötte és az utókornak megőrizte.

Halovány árnyékai lehetünk csak mi, kései utódok a két balaton-
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zsőnek (1840-1897). Nem véletlen mégis, hogy az emlékpad két ol-
dalán néhányan még elférnének. Soroljam: Pintér Sándor esperes úr 
(1910-1987), Horváth József plébános úr (1909-1985), Csoma Já-
nos plébános úr (1947-1996) Majbó Gábor alpolgármester (1924-
2009), Schildmayer Ferenc, Kovács István, Töltési Erzsébet (magas 
honismereti kitüntetésükhöz itt és most is gratulálunk!). Remélem 
sokan jönnek még utánuk. Bocsássanak meg azok, akiket véletlenül 
kihagytam, hanyatló memóriám és éltes korom elég mentség erre.

Tenni viszont most is van mit szeretett városunkban, amelyhez 
Véghely Dezső példája ad erőt, motivációt és példát. Egy tenni aka-
ró és tudó csapatot kell megint verbuválni, sok jó szándékú embert 
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hely a Kézfogás Európai Uniós szoborparkban! Emlékezzünk a leg-
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A „múlt előre megjósolhatatlan” hölgyeim és uraim! Furcsának 
tűnhet e beköszöntő ilyen jeles alkalomkor, hiszen ezt az ítéletet egy 
Magyarországra akkreditált diplomata mondotta volt még a múlt 
században, röviddel a rendszerváltozás előtt. Szomorú az, hogy nem 
csupán akkor volt igaza, hanem még ma is, ráadásul nem csak Ma-
gyarországra érvényes, hanem az egész Kárpát-medencére, sőt Ke-
let-közép Európára, abban a térben, amelyben Véghely Dezső élhe-
tett és dolgozhatott.

Két embernek állítottak itt emlékpadot később is, amire nagyon 
kevesen emlékszünk, de annak az emlékpadnak még a nyomait is 
eltüntették a „felszabadító” szovjet csapatok és a velük kollaboráló, 
a múltat eltörölni akaró kommunisták. Lord Rothermere és Ráko-
si Jenő emlékpadjáról van szó, akiknek a Zsófia Szanatórium kert-
jében állítottak emléket 1930. augusztus 24-én. Egyetlen bűnük az 
volt, hogy az Igazságot Magyarországnak mozgalom élére álltak és 
ezt nem csak itt, nem csupán a megcsonkított országban, hanem az 
egész művelt világban hirdették. Minden jótett elnyeri méltó bün-
tetését – szokták volt mondani cinikusan – de lám az emlékpadok-
nak is megvan a maga sorsa, nem csupán a könyveknek. Megvolt a 
sorsa Dr. Óvári Ferencnek és Véghely Dezsőnek is.

Véghely Dezső alispán emlékpadját több mint 100 éve, azaz pontosab-
ban 1914. augusztus 9-én avatták fel az Almádi Kör jóvoltából. Szép, he-
lyi vöröskőből készült, az obeliszken látható portré Bődy Henrik szob-
rászművész alkotása. Ő az a művész, aki 1922-ben Békéscsabán megal-
kotta Gyóni Géza költő portréját az Evangélikus Gimnázium falán.

Vajon miért kapott éppen itt emlékpadot Véghely Dezső alispán 
úr? A reformkor szülötte, szentkirályszabadjai nemesek leszárma-
zottja, aki méltán viselhette a szentkirályszabadi Véghely Dezső ne-
vet a kor szokása szerint. Édesapja is alispán volt, a fia pedig előbb 
Veszprém városi, később Veszprém megyei főjegyző majd alispán 
lett. Hivatali elfoglaltsága mellett a kor elismert paleográfusa volt, 
azaz a latin nyelvű oklevelek tudós szakértője, amire hihetetlen nagy 
szükség volt, mivel 1844-ig minden hivatalos irat latinul jelent meg 
hazánkban, rövid intermezzóktól eltekintve, teszem hozzá sietve. 

Szentkirályszabadi Véghely Dezső a Magyar Történelmi Társulat 
alapító tagja, aki később választmányi tagként alapvető források ki-
adásában munkálkodott olyan óriásokkal együtt, mint Rómer Flóris, 
a Bakonybélből induló bencés szerzetes, nagyváradi nagyprépost-ka-
nonok, művészet-történész, festőművész és a magyar régészet atyja. 
Rómer Flóris Nagyváradon – újabb nevén Oradea – végezte írói te-
vékenységét, Véghely Dezső pedig Almádiban. Almádin belül pedig 
éppen a Kakas Csárda néven ismert épületben – ott arra fenn a Ho-
tel Ramada mögött pár méterre északra, amelyet 1884-ben vásárolt 

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 Könyvtárban adhatják le. Játsszon velünk Ön is és is-
merje meg jobban Balatonalmádit!

XIII. forduló:
Ki volt Varga István?
Ki volt Tatay Sámuel?
Ki volt Jean Kornél?
A helyes válaszokat 2014. november 25-ig a Pannónia Könyv-

tárba kérjük leadni. A válaszokat elbírálását 2014. december 12-
én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

A XI. Forduló helyes megoldásai:
Ki volt Rákosi Jenő? Rákosi Jenő Acsádon született 1842-ben. 

Író, újságíró, Népszínház igazgató, jogász. 1867-től a Pesti Nap-
ló munkatársa, a Kisfaludi Társaság tagja. 1892-ben a Magyar Tu-
dományos Akadémia tagja. 1896-ban nemességet kap Ferenc 
Józseftől. 1928-ban dr. Óvári Ferenc születésnapján Rákosi Jenő 
mond ünnepi beszédet. Rákosi Jenő, Széll Kálmán és gróf Zichy 
János kezdeményezésére indul el a mozgalom, amely az Orszá-
gos Gyermekszanatórium Egyesület megalapításának eredmé-
nyeként 3 szanatórium működik. Balatonszabadin, Balatonalmá-
diban és a Hűvösvölgyben. Ezen szanatórium kertjében emlék-
padot állítottak fel Rákosi Jenőnek, Lord Rothermerenek és dr. 
Óvári Ferencnek. Ezt az emlékpadot és szobrait megsemmisítet-
ték 1950-ben. Rákosi Jenő 1929. február 8-án hunyt el.

Ki volt Lord Rothermere? (Harold Harmsworth) Rothermere 
angol sajtómágnás 1868-ban született. dr. Rott Nándor püspök 
felkérésére 1920-ban elvállalta a Zsófia Gyermekszanatórium fő-
védnökségét. A magyar revízió fő támogatója volt. Történelmi 
nevezetességű cikke „Magyarország helye a Nap alatt” címmel a 
Daily Mailben jelent meg, Magyarország trianoni békeszerződés 
utáni helyzetére hívta fel a nemzetközi figyelmet. A cikk hatásá-
ra a közadakozásból dísz kutat állítottak fel tiszteletére Budapes-
ten a Szabó Ervin téren. A Magyarország igazáért folytatott harcá-
ban leghívebb társának, Rákosi Jenőnek halála után szobrot állí-
tott Budapesten. 1940. november 16-án hunyt el Bermudán.

Ki volt Mester János? Mester János 1873-ban született 
Királyszentistvánon. 1900-ban vendéglőt nyit Vörösberény 
budatavai részén. Ez a vendéglő „Budatavai Csárda” néven 
híresült el, de mint Almádi vendéglőként említik az újságok és 
képeslapok. 1932-ben megnyitja a közbirtokosság kocsmáját és 
szatócs boltját. Kőszegi virilista. Leszármazottjai ma is itt élnek 
részben Almádiban. 1945-ben hunyt el. 

A Honismereti és Városszépítő Kör minden hónap második 
péntekén 16.30-kor tartja foglalkozását, vetítéssel egybe kap-
csolt előadását „Régi Almádi képekben” címmel.

meg. Nemcsak megvásárolta, hanem pár év múlva emelettel és to-
ronnyal bővítette. Innen irányította Balatonalmádi fürdővárossá való 
fejlesztését előbb az Ötös majd a Tízes bizottság élén. Egy elnök, aki 
adománygyűjtő közvacsorákat rendezett, elmélyedt a közvilágítás ap-
rólékos kérdéseiben, kijelölte a móló pontos helyét, elrendelte a tele-
fonhálózat kiépítését és fellépett a filoxéravész enyhítése érdekében. 
Ki lehetne még térni egyéb történelemtudósi tevékenységére is, de le-
gyen most elég annyi, hogy balatonalmádi fürdőváros alapjait ő ve-
tette meg intézményekkel, közlekedéssel és tenni akaró barátokkal.

A magyar történeti kútfők úttörő munkásaként hihetetlen lelet-
mentést folytatott Veszprém és Balatonalmádi érdekében, hiszen a 
veszprémi püspökség levéltárát szanálták 1925-ben. Ez konkrétan azt 
jelenti, hogy a feleslegesnek ítélt gazdasági iratokat papírmalomba 
küldték ledarálásra. Ha nincs egy agilis püspöki levéltáros, Pfeiffer Já-
nos, akkor az egész kidobott anyag elpusztult volna, így viszont csak a 
nagyobb része. A Veszprém városhoz került másik kisebb anyag hely-
történeti részét Véghely Dezső mentette meg, konkrétan a Kakas vil-
lába, ahol Veszprém megye nagymonográfiáját szerette volna megír-
ni. Sajnos a megmentett anyag a II. világháború alatt bombatalála-
tot kapott és megsemmisült. Ami Veszprémben megmaradt azt a szép 
emlékű Csoma János plébános úr, aki a Szent Imre templom korán 
eltávozott papja és a veszprémi püspökség gazdasági helynöke a saját 
kezelésébe vette, aktákba gyűjtötte és az utókornak megőrizte.

Halovány árnyékai lehetünk csak mi, kései utódok a két balaton-
almádi óriásnak, dr. Óvári Ferencnek (1858-1938) és Véghely De-
zsőnek (1840-1897). Nem véletlen mégis, hogy az emlékpad két ol-
dalán néhányan még elférnének. Soroljam: Pintér Sándor esperes úr 
(1910-1987), Horváth József plébános úr (1909-1985), Csoma Já-
nos plébános úr (1947-1996) Majbó Gábor alpolgármester (1924-
2009), Schildmayer Ferenc, Kovács István, Töltési Erzsébet (magas 
honismereti kitüntetésükhöz itt és most is gratulálunk!). Remélem 
sokan jönnek még utánuk. Bocsássanak meg azok, akiket véletlenül 
kihagytam, hanyatló memóriám és éltes korom elég mentség erre.

Tenni viszont most is van mit szeretett városunkban, amelyhez 
Véghely Dezső példája ad erőt, motivációt és példát. Egy tenni aka-
ró és tudó csapatot kell megint verbuválni, sok jó szándékú embert 
megmozgatni, mecénásokat felkutatni, fejleszteni, jobbítani és szé-
píteni. Van még kiadó hely a balatonalmádi panteonban! Van még 
hely a Kézfogás Európai Uniós szoborparkban! Emlékezzünk a leg-
nagyobb magyar, gróf Széchenyi István intelmére: „Egynek minden 
nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.“ Czuczor Sándor
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Október 23-án néhai Tolner István posztumusz Balatonalmádi Vá-
rosért kitüntetést kapott, amelyet Keszey János Tolner István gyer-
mekeinek, Tolner Tündének és Tolner Dánielnek adott át

Új szoborral gazdagodott a Szoborpark. Major Janka szobrász Ré-
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A Pannónia könyvtárosai ismét szellemi értéket teremtő mun-
kába fogtak 2012-ben, mikor az Új Széchenyi Terv keretei között 
kiírt, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0454 kódszámú, „Tudásforrás” - 
Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános isko-
lás gyerekek számára címen nyert pályázatot. Áldozatos munkájuk 
eredményeként most, 2014 októberében, egy megvalósított pályá-
zat összegző, záró gondolatainál tartunk.

A projekt alap gondolata: a könyvtár az a hely, ahol a világ meg-
ismeréséhez szükséges, megbízható, releváns információkhoz jutha-
tunk a XXI. század digitális technikáival. A szocializálódás útja hosz-
szú, míg az édesanyák dúdolására szendergő csecsszopókból, a nagy-
apák térdén hoc, hoc katona ütemére lovagló kisgyermekekből, digi-
tális írástudást ismerő és használó nagy gyermekek nevelődnek.

Mi is tudásunk forrása? A népmesék örökérvényű üzenetei között 
szép képi megfogalmazását találjuk ennek. A mesebeli szegénylegény 
vándorlása során megéhezve egy kőre ül, s ahogy a hamuban sült po-
gácsából falatozik, arra jön egy öregember, aki köszönti a fiút. 

– Adjon Isten szép jó napot édes fiam! Isten nevében, ha egy falást ad-
nál nekem is, azt meghálálnám, mert három napja, hogy egy falást sem 
ettem.

– Adjon Isten szép jó napot, édes öregapám! Adok én jó szívvel, 
hogyne adnék! Üljön csak ide mellém! - mondja a legény, s nyúl a 
tarisznyájába a pogácsáért.

– Hanem, úgy egye a pogácsát, hogy ezt az édesanyám a saját te-
jével sütötte nékem. Hét esztendeje, hogy úton vagyok, s amíg ezt a 
pogácsát eszem, addig soha meg nem éhezem.

Ennek a képnek a konkrét értelmezése szerint a pogácsát, az út-
ravalót valóban az édesanyánk készíti számunkra. Elvonatkoztatva, 
miközben anya-nyelvünkre tanít bennünket, a mindent tudás for-
rását nyitja meg számunkra.

A forrásból legkorábban még írástudatlan korunkban (0-7 év), a 
beszélt nyelv által kortyolunk, miközben megismerkedünk a népi 
mondókákkal, gyermek- és népdalokkal, körjátékokkal, népmesék-
kel. Ezeknek az ingereknek a hatására kialakul belső képalkotási ké-
pességünk, melyből a kreatív gondolkodás táplálkozik.

Az általános iskolába lépve az 1-2. osztályban, a beszélt nyelv-
re épülve következik az írott nyelv elsajátítása. A 3-4. osztályban 
ezt az írásbeliséget eszközként már tudásunk folyamatos bővítésére 
használjuk, mellette pedig megjelenik a korunkra jellemző digitális 
technika és eszköztár, melyet akkor tudunk használni, ha megtanul-
juk a digitális nyelvet és megszerezzük a digitális írástudás képessé-
gét. Jól használni pedig akkor tudjuk, ha tudjuk, merre keressük a 
világhálón a tudásunkat gyarapító, megbízható információkat.

 E pályázat egyes célkitűzései egybe estek az óvodai nevelés né-
mely törekvésével, így kerültek a projektbe az óvodások számára ké-
szült témanapok, melyekhez népi hagyományaink téli/tavaszi ün-
nepköréből emeltünk ki egy-egy jeles napot. Márton nap, Luca 
nap, az farsangnak vígságos ideje, Gyógyító Szent Balázs ünnepe, 
nagyböjt – húsvéti készülődés, pünkösdi mesélés.

Célunk az volt, hogy az élő szó erejével közvetítsük a gyerekek szá-
mára a kiválasztott napok, ünnepek érzését, hangulatát. Fontos szem-
pont volt, hogy minden kisgyermek egy maga alkotta belső képet vi-
gyen haza a találkozásból, ezért semmiféle eszközt, kész illusztráci-
ót, képet, bábot nem használtunk. Ahol az alkalom megkívánta, ott 
egy-egy hangszert szólaltattunk meg. A verbális tartalmakat a han-
gunkkal, mimikánkkal, mozdulatainkkal erősítettük meg. Ráhango-
lódásként beszélgetéssel, közös énekléssel, mondókázással kezdtük a 
foglalkozásokat. Ezt élőszavas mesemondás (magyar népmesekincs-
ből) követte. Ahol a mese alkalmas volt rá, ott ismét mozgással, ének-

Élményekkel teli hét volt Európai hulladékcsökkentési hét
A lakossági fogyasztás növekedésével egyenes arányban nő a sze-

méttelepre kerülő hulladék mennyisége is. Ezért egyre nagyobb fi-
gyelmet kell fordítnunk arra, hogy környezetünket ne terheljük túl 
a sokasodó szeméttel. A fenti akcióval idén kiemelten arra irányít-
ják figyelmünket, hogy minél kevesebb élelmiszer hulladék kerül-
jön a szeméttelepekre. 

Egy nagyon tanulságos dokumentumfilm készült „Friss, és máris a sze-
métben” címmel, amit nemrég a Duna TV vetített. Döbbenetes, mennyi 
értékes élelmiszer megy kárba a termelés első szakaszától a fogyasztás utol-
só pillanatáig. Csak egy példa a filmből: a termelőtől csak azokat a kígyó-
uborkákat veszi át a felvásárló, amelyek meghatározott méretűek és egye-
nesek. Egyszerűen azért, mert a „görbe” uborkát nem lehet szépen hun-
garocell tálcára téve befóliázni és a boltok pultjaira kitenni. A formátlan, 
ámde egészséges darabok eleve a szemétbe kerülnek.

Szüleink elmondása szerint régen kenyeret nem volt szabad ki-
dobni csak akkor, ha penészes lett, és fogyasztásra alkalmatlanná 
vált, de előtte még meg kellett csókolni. Hol vagyunk ma már et-
től a gyakorlattól? Ma már lehetne hűtőszekrényben tartani a ke-
nyeret, így tovább friss marad. És még akkor is hasznosítható, ha 
megszáradt: lereszelve, átszitálva, kiváló zsemlemorzsa készíthető 
belőle. Ezzel szemben, ha némely kukába pillantunk, átlátszó mű-
anyag zacskókban sokszor látunk a hulladék között kenyérszelete-
ket, fél- illetve egykilós darabokat.

Az élelmiszerpazarláson túl újra és újra írni kell másfajta hulladé-
kokról is, amik nem a kijelölt helyükre kerülnek. A mai napig is van-
nak, akik nem tudják, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszereiket a pa-
tikák gyűjtő dobozaikba dobhatják. Ha így tenne mindenki, sok ve-
gyi anyagtól mentesítené a környezetet. Az már eléggé elterjedt szo-
kás, hogy a használt elemeket villamossági boltokban, vagy más kije-
lölt helyeken adják le. Ezzel például a nehézfémek természetbe kerü-
lését akadályozzuk meg. Sokan fegyelmezetten válogatják szét a hasz-
nált ruhát, a papír-, műanyag- és üveghulladékot, aminek nagy ré-
széből szintén hasznos anyagok állíthatók elő. Sajnos, azonban még 
mindig vannak, akik a szelektív gyűjtőket kommunális szemétlerakó-
ként használják. Ezért kell az ilyen tárolók tartalmát időről-időre át-
válogatni, hogy tartalmuk hasznosítható legyen. Ez rengeteg több-
letmunkát ad a szemétkezelőknek. A csomagolóanyagok, amikbe a 
boltokban vásárolt áru kerül, kétszer vagy többször is felhasználha-
tó még, nem kell azonnal a szemétbe dobni (papírdoboz, műanyag 
zacskó). Az utcák, közterületek sem maradéktalanul tiszták. Ha a kö-
zelben nincs szeméttároló, egyesek hanyag eleganciával dobálnak el a 
cigarettacsikktől a pezsgős üvegig mindent. Pedig a szabály itt az, ha 
nem látunk a közelben szeméttárolót, el kell vinni a hulladékot a leg-
közelebb esőhöz, vagy otthon a kukába kell dobni. Kaphatók a do-
hányboltokban zsebre tehető apró, fedeles hamutartók, aminek tar-
talmát otthon üríthetik ki a dohányosok. A városban megforduló tu-
risták miután megitták üdítőjüket, az üres PET palackot az erdőben 
hagyják, pedig, ha a flakon elfért a hátizsákban akkor, amikor tele 
volt, üresen is elférne addig, amíg hazaérnek. Sajnos, a fentiek mi-
att kell évente több alkalommal, Városszépítés vagy „Te szedd” név 
alatt a városi önkénteseknek összefogni és szemetet gyűjteni a közte-
rületeken. Jobb lenne ehelyett a „Te Előzd Meg!” Játékot játszani!

Tanítsuk meg a legkisebbeket, a gyerekeket az alapvető szabályok-
ra, hogy felnőve nekik már természetes legyen a szabályos hulladék-
kezelés. Ők még irányíthatók, és nevelhetők a jóra. Az otthonok-
ban illetve az intézményekben pedig át kell gondolni, miben tu-
dunk változtatni az eddigi helytelen szokásokon. Törekedjünk arra, 
hogy pozitív változásokat ne csak a fent kijelölt héten tudjunk elér-
ni, ezáltal magunk is tettünk azért, hogy környezetünk egyre tisz-
tább, egészségesebb legyen. Honismereti és Városszépítő Kör 

kel, mondókával egészítettük ki a történéseket. A hét országra szó-
ló lakodalmat csaptak… végű meséknél muzsikaszóra mi magunk is 
táncra kerekedtünk. A pünkösdi mesélést pedig zöldág járás követte.

A témanapok tervezésénél felmerült a kérdés, hogy a többségében 
kész vizuális képekhez (TV, videó, DVD, számítógépes játék) szok-
tatott kisgyermekeket itt a XXI. század kezdetén, megérinti-e a tisz-
ta énekhang, az élőszavas mesemondás? Válaszként itt vannak a rög-
zített pillanatok.   Molnár Enikő

Az óvodásoknak szóló programokkal párhuzamban az általános is-
kolásoknak is megtartottuk a hat témanapot, amely során megismer-
tettük őket a XXI. század könyvtárával és annak használatával, vala-
mint azzal, hogy mindez hogyan kapcsolódik az internethez. Digitá-
lis erőd játék Szombathelyen az egyetemi könyvtárban. Digitális erőd 
játék az almádi könyvtárban. Bibliotéka – könyvtár. Írás története és 
a betűk. Az internet. A Pécsi Tudásközpont. 

Hóc, hóc katonától a digitális írástudásig

Gryllus Dániel, É. Szabó Márta és Kányádi Sándor felidézték a Cim-
bora több évtizedes történetének emlékezetes pillanatait

A Cimbora kiállítás megnyitója után csodálatos montázsok készül-
tek és kerültek fel a falra

A projektzáró rendezvényen számadást készítettek a szervezők és 
résztvevő intézmények képviselői

A „Digitális erőd” játék lényege, hogy a gyerekek játékosan ismerjék 
meg és használják a könyvtárat. Ennek során csapatonként időre kel-
lett egy feladatsort megoldaniuk, amit ha lépésről-lépésre megfejtettek, 
akkor ki tudtak jutni a „Digitális erődből” azaz a könyvtárból. A játék 
során megismerték a dokumentumok elhelyezését a könyvtárban, vala-
mint az interneten való keresést és az adatbázisok használatát. 

A „Bibliotéka – Könyvtár” témanap során áttekintettük a könyv-
tárak kialakulását és lehetséges jövőjét. Játékos formában ismerked-
tek a dokumentumtípusokkal és azok tulajdonságaival.

„Az írás története és a betűk” – ezen a témanapon magával az írással 
és a betűkkel ismerkedtek, hiszen ezek mit vizuális jelek körülvesznek 
bennünk, akár az interneten, akár nyomtatva. Ezek szerepével, fon-
tosságával tisztában kell lenniük a XXI. század képivé vált világában.

„Internet” – Mi az internet? Látszatra egy könnyű kérdés, de a valóság-
ban nem biztos, hogy az. Ahhoz, hogy biztonsággal használhassák a gye-
rekek, tudniuk kell, hogy melyik az a része a virtuális világnak, amelyben 
esélyük van eligazodni, s melyik az a rész, amelyben még nem kell pró-
bálkozniuk. A gyereknek a témanap során ezt próbáltuk megmutatni. 

Pécsen pedig megismerkedhettek a tanulók a jövő könyvtárával. 
Megtapasztalhatták mindazt, amit a könyvtártörténeti foglalkozá-
son mutattunk, például az automata kölcsönzést és az RFID tech-
nológiát. Az iskoláktól és a pedagógusoktól kapott visszajelzések 
alapján sikeresnek mondhatjuk a projektet, valamint elkészítettük 
a témanapokhoz kapcsolódó munkafüzetet és e-tananyagot, azért 
hogy a későbbiek során bármikor igény szerint újra megvalósíthas-
suk a programot.   Dankó Friderika

Október 13. hétfő: Az „Értékek a térképen- értékek a városban” hely-
történeti sétánk során jobban megismerhettük, felfedezhettük lakó-
helyünk nevezetességeit, értékeit. Minden ehhez kapcsolódó felada-
tot örömmel és figyelemmel megoldottunk. Kedd: A 2014/2015. évi 
Könyvfaló indításaként Tóth Zsófia ismertette a program lényegét és fon-
tosságát. Szerencsére már egyre több tanuló látogatja a könyvtárat, ezzel 
is gyarapítva ismereteit. Szerda délelőttjén felejthetetlen élményt nyújtott 
Érdi Tamás zongoraművész és Harmath Judit euritmia művész közös elő-
adása a Pannónia nagytermében. Csütörtök: Különleges alkalom adó-
dott az Elek apó kútja alapkőletétel során, hiszen a Kaláka koncert vendé-
geként személyesen találkozhattunk Kányádi Sándor Kossuth- díjas köl-
tővel, íróval. A gyerekeknek fergeteges élmény volt, együtt énekelték a ze-
nekarral a már jól ismert megzenésített gyerekverseket. Péntek: A Cim-
bora játszóházban olyan érdekes, ügyességet, gondolkodást segítő játéko-
kat próbálhattunk ki, amelyre igen ritkán nyílik lehetőség, így hát a gye-
rekek örömmel vették birtokba a Pannónia előcsarnokában kialakított já-
tékteret. Ezt a remek hangulatot csak fokozta a Ramazuri Bábszínház elő-
adása, ahol a lelkes önként jelentkezők közreműködésével alakult a mese 
fonala. Szombat: A heti program csúcspontjaként lehetőség nyílt egy kis 
szomszédolásra. Tapolcára kirándultunk, ahol első utunk az iskolamúze-
umba vezetett. Részletes tájékoztatást kaptunk a régi iskoláról és az ott lá-
tottakról. A gyerekek ámulva hallgatták az új információkat. A Wass Al-
bert könyvtárban töltött idő alatt a gyerekek kedvükre válogathattak a 
társasjátékokban, könyvekben. Ebéd után a tavasbarlang várt bennünket, 
felejthetetlen élményt adó csónakázással, kiváló idegenvezetővel. 

Nagy-nagy köszönet a lehetőségekért a Cimbora és a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár minden munkatársának és a ren-
dezvény valamennyi támogatójának.

Szabó Márta a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói nevében
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A Pannónia könyvtárosai ismét szellemi értéket teremtő mun-
kába fogtak 2012-ben, mikor az Új Széchenyi Terv keretei között 
kiírt, TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0454 kódszámú, „Tudásforrás” - 
Kalauz a digitális írástudás készségének fejlesztéséhez általános isko-
lás gyerekek számára címen nyert pályázatot. Áldozatos munkájuk 
eredményeként most, 2014 októberében, egy megvalósított pályá-
zat összegző, záró gondolatainál tartunk.

A projekt alap gondolata: a könyvtár az a hely, ahol a világ meg-
ismeréséhez szükséges, megbízható, releváns információkhoz jutha-
tunk a XXI. század digitális technikáival. A szocializálódás útja hosz-
szú, míg az édesanyák dúdolására szendergő csecsszopókból, a nagy-
apák térdén hoc, hoc katona ütemére lovagló kisgyermekekből, digi-
tális írástudást ismerő és használó nagy gyermekek nevelődnek.

Mi is tudásunk forrása? A népmesék örökérvényű üzenetei között 
szép képi megfogalmazását találjuk ennek. A mesebeli szegénylegény 
vándorlása során megéhezve egy kőre ül, s ahogy a hamuban sült po-
gácsából falatozik, arra jön egy öregember, aki köszönti a fiút. 

– Adjon Isten szép jó napot édes fiam! Isten nevében, ha egy falást ad-
nál nekem is, azt meghálálnám, mert három napja, hogy egy falást sem 
ettem.

– Adjon Isten szép jó napot, édes öregapám! Adok én jó szívvel, 
hogyne adnék! Üljön csak ide mellém! - mondja a legény, s nyúl a 
tarisznyájába a pogácsáért.

– Hanem, úgy egye a pogácsát, hogy ezt az édesanyám a saját te-
jével sütötte nékem. Hét esztendeje, hogy úton vagyok, s amíg ezt a 
pogácsát eszem, addig soha meg nem éhezem.

Ennek a képnek a konkrét értelmezése szerint a pogácsát, az út-
ravalót valóban az édesanyánk készíti számunkra. Elvonatkoztatva, 
miközben anya-nyelvünkre tanít bennünket, a mindent tudás for-
rását nyitja meg számunkra.

A forrásból legkorábban még írástudatlan korunkban (0-7 év), a 
beszélt nyelv által kortyolunk, miközben megismerkedünk a népi 
mondókákkal, gyermek- és népdalokkal, körjátékokkal, népmesék-
kel. Ezeknek az ingereknek a hatására kialakul belső képalkotási ké-
pességünk, melyből a kreatív gondolkodás táplálkozik.

Az általános iskolába lépve az 1-2. osztályban, a beszélt nyelv-
re épülve következik az írott nyelv elsajátítása. A 3-4. osztályban 
ezt az írásbeliséget eszközként már tudásunk folyamatos bővítésére 
használjuk, mellette pedig megjelenik a korunkra jellemző digitális 
technika és eszköztár, melyet akkor tudunk használni, ha megtanul-
juk a digitális nyelvet és megszerezzük a digitális írástudás képessé-
gét. Jól használni pedig akkor tudjuk, ha tudjuk, merre keressük a 
világhálón a tudásunkat gyarapító, megbízható információkat.

 E pályázat egyes célkitűzései egybe estek az óvodai nevelés né-
mely törekvésével, így kerültek a projektbe az óvodások számára ké-
szült témanapok, melyekhez népi hagyományaink téli/tavaszi ün-
nepköréből emeltünk ki egy-egy jeles napot. Márton nap, Luca 
nap, az farsangnak vígságos ideje, Gyógyító Szent Balázs ünnepe, 
nagyböjt – húsvéti készülődés, pünkösdi mesélés.

Célunk az volt, hogy az élő szó erejével közvetítsük a gyerekek szá-
mára a kiválasztott napok, ünnepek érzését, hangulatát. Fontos szem-
pont volt, hogy minden kisgyermek egy maga alkotta belső képet vi-
gyen haza a találkozásból, ezért semmiféle eszközt, kész illusztráci-
ót, képet, bábot nem használtunk. Ahol az alkalom megkívánta, ott 
egy-egy hangszert szólaltattunk meg. A verbális tartalmakat a han-
gunkkal, mimikánkkal, mozdulatainkkal erősítettük meg. Ráhango-
lódásként beszélgetéssel, közös énekléssel, mondókázással kezdtük a 
foglalkozásokat. Ezt élőszavas mesemondás (magyar népmesekincs-
ből) követte. Ahol a mese alkalmas volt rá, ott ismét mozgással, ének-

Élményekkel teli hét volt Európai hulladékcsökkentési hét
A lakossági fogyasztás növekedésével egyenes arányban nő a sze-

méttelepre kerülő hulladék mennyisége is. Ezért egyre nagyobb fi-
gyelmet kell fordítnunk arra, hogy környezetünket ne terheljük túl 
a sokasodó szeméttel. A fenti akcióval idén kiemelten arra irányít-
ják figyelmünket, hogy minél kevesebb élelmiszer hulladék kerül-
jön a szeméttelepekre. 

Egy nagyon tanulságos dokumentumfilm készült „Friss, és máris a sze-
métben” címmel, amit nemrég a Duna TV vetített. Döbbenetes, mennyi 
értékes élelmiszer megy kárba a termelés első szakaszától a fogyasztás utol-
só pillanatáig. Csak egy példa a filmből: a termelőtől csak azokat a kígyó-
uborkákat veszi át a felvásárló, amelyek meghatározott méretűek és egye-
nesek. Egyszerűen azért, mert a „görbe” uborkát nem lehet szépen hun-
garocell tálcára téve befóliázni és a boltok pultjaira kitenni. A formátlan, 
ámde egészséges darabok eleve a szemétbe kerülnek.

Szüleink elmondása szerint régen kenyeret nem volt szabad ki-
dobni csak akkor, ha penészes lett, és fogyasztásra alkalmatlanná 
vált, de előtte még meg kellett csókolni. Hol vagyunk ma már et-
től a gyakorlattól? Ma már lehetne hűtőszekrényben tartani a ke-
nyeret, így tovább friss marad. És még akkor is hasznosítható, ha 
megszáradt: lereszelve, átszitálva, kiváló zsemlemorzsa készíthető 
belőle. Ezzel szemben, ha némely kukába pillantunk, átlátszó mű-
anyag zacskókban sokszor látunk a hulladék között kenyérszelete-
ket, fél- illetve egykilós darabokat.

Az élelmiszerpazarláson túl újra és újra írni kell másfajta hulladé-
kokról is, amik nem a kijelölt helyükre kerülnek. A mai napig is van-
nak, akik nem tudják, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszereiket a pa-
tikák gyűjtő dobozaikba dobhatják. Ha így tenne mindenki, sok ve-
gyi anyagtól mentesítené a környezetet. Az már eléggé elterjedt szo-
kás, hogy a használt elemeket villamossági boltokban, vagy más kije-
lölt helyeken adják le. Ezzel például a nehézfémek természetbe kerü-
lését akadályozzuk meg. Sokan fegyelmezetten válogatják szét a hasz-
nált ruhát, a papír-, műanyag- és üveghulladékot, aminek nagy ré-
széből szintén hasznos anyagok állíthatók elő. Sajnos, azonban még 
mindig vannak, akik a szelektív gyűjtőket kommunális szemétlerakó-
ként használják. Ezért kell az ilyen tárolók tartalmát időről-időre át-
válogatni, hogy tartalmuk hasznosítható legyen. Ez rengeteg több-
letmunkát ad a szemétkezelőknek. A csomagolóanyagok, amikbe a 
boltokban vásárolt áru kerül, kétszer vagy többször is felhasználha-
tó még, nem kell azonnal a szemétbe dobni (papírdoboz, műanyag 
zacskó). Az utcák, közterületek sem maradéktalanul tiszták. Ha a kö-
zelben nincs szeméttároló, egyesek hanyag eleganciával dobálnak el a 
cigarettacsikktől a pezsgős üvegig mindent. Pedig a szabály itt az, ha 
nem látunk a közelben szeméttárolót, el kell vinni a hulladékot a leg-
közelebb esőhöz, vagy otthon a kukába kell dobni. Kaphatók a do-
hányboltokban zsebre tehető apró, fedeles hamutartók, aminek tar-
talmát otthon üríthetik ki a dohányosok. A városban megforduló tu-
risták miután megitták üdítőjüket, az üres PET palackot az erdőben 
hagyják, pedig, ha a flakon elfért a hátizsákban akkor, amikor tele 
volt, üresen is elférne addig, amíg hazaérnek. Sajnos, a fentiek mi-
att kell évente több alkalommal, Városszépítés vagy „Te szedd” név 
alatt a városi önkénteseknek összefogni és szemetet gyűjteni a közte-
rületeken. Jobb lenne ehelyett a „Te Előzd Meg!” Játékot játszani!

Tanítsuk meg a legkisebbeket, a gyerekeket az alapvető szabályok-
ra, hogy felnőve nekik már természetes legyen a szabályos hulladék-
kezelés. Ők még irányíthatók, és nevelhetők a jóra. Az otthonok-
ban illetve az intézményekben pedig át kell gondolni, miben tu-
dunk változtatni az eddigi helytelen szokásokon. Törekedjünk arra, 
hogy pozitív változásokat ne csak a fent kijelölt héten tudjunk elér-
ni, ezáltal magunk is tettünk azért, hogy környezetünk egyre tisz-
tább, egészségesebb legyen. Honismereti és Városszépítő Kör 

kel, mondókával egészítettük ki a történéseket. A hét országra szó-
ló lakodalmat csaptak… végű meséknél muzsikaszóra mi magunk is 
táncra kerekedtünk. A pünkösdi mesélést pedig zöldág járás követte.

A témanapok tervezésénél felmerült a kérdés, hogy a többségében 
kész vizuális képekhez (TV, videó, DVD, számítógépes játék) szok-
tatott kisgyermekeket itt a XXI. század kezdetén, megérinti-e a tisz-
ta énekhang, az élőszavas mesemondás? Válaszként itt vannak a rög-
zített pillanatok.   Molnár Enikő

Az óvodásoknak szóló programokkal párhuzamban az általános is-
kolásoknak is megtartottuk a hat témanapot, amely során megismer-
tettük őket a XXI. század könyvtárával és annak használatával, vala-
mint azzal, hogy mindez hogyan kapcsolódik az internethez. Digitá-
lis erőd játék Szombathelyen az egyetemi könyvtárban. Digitális erőd 
játék az almádi könyvtárban. Bibliotéka – könyvtár. Írás története és 
a betűk. Az internet. A Pécsi Tudásközpont. 

Hóc, hóc katonától a digitális írástudásig

Gryllus Dániel, É. Szabó Márta és Kányádi Sándor felidézték a Cim-
bora több évtizedes történetének emlékezetes pillanatait

A Cimbora kiállítás megnyitója után csodálatos montázsok készül-
tek és kerültek fel a falra

A projektzáró rendezvényen számadást készítettek a szervezők és 
résztvevő intézmények képviselői

A „Digitális erőd” játék lényege, hogy a gyerekek játékosan ismerjék 
meg és használják a könyvtárat. Ennek során csapatonként időre kel-
lett egy feladatsort megoldaniuk, amit ha lépésről-lépésre megfejtettek, 
akkor ki tudtak jutni a „Digitális erődből” azaz a könyvtárból. A játék 
során megismerték a dokumentumok elhelyezését a könyvtárban, vala-
mint az interneten való keresést és az adatbázisok használatát. 

A „Bibliotéka – Könyvtár” témanap során áttekintettük a könyv-
tárak kialakulását és lehetséges jövőjét. Játékos formában ismerked-
tek a dokumentumtípusokkal és azok tulajdonságaival.

„Az írás története és a betűk” – ezen a témanapon magával az írással 
és a betűkkel ismerkedtek, hiszen ezek mit vizuális jelek körülvesznek 
bennünk, akár az interneten, akár nyomtatva. Ezek szerepével, fon-
tosságával tisztában kell lenniük a XXI. század képivé vált világában.

„Internet” – Mi az internet? Látszatra egy könnyű kérdés, de a valóság-
ban nem biztos, hogy az. Ahhoz, hogy biztonsággal használhassák a gye-
rekek, tudniuk kell, hogy melyik az a része a virtuális világnak, amelyben 
esélyük van eligazodni, s melyik az a rész, amelyben még nem kell pró-
bálkozniuk. A gyereknek a témanap során ezt próbáltuk megmutatni. 

Pécsen pedig megismerkedhettek a tanulók a jövő könyvtárával. 
Megtapasztalhatták mindazt, amit a könyvtártörténeti foglalkozá-
son mutattunk, például az automata kölcsönzést és az RFID tech-
nológiát. Az iskoláktól és a pedagógusoktól kapott visszajelzések 
alapján sikeresnek mondhatjuk a projektet, valamint elkészítettük 
a témanapokhoz kapcsolódó munkafüzetet és e-tananyagot, azért 
hogy a későbbiek során bármikor igény szerint újra megvalósíthas-
suk a programot.   Dankó Friderika

Október 13. hétfő: Az „Értékek a térképen- értékek a városban” hely-
történeti sétánk során jobban megismerhettük, felfedezhettük lakó-
helyünk nevezetességeit, értékeit. Minden ehhez kapcsolódó felada-
tot örömmel és figyelemmel megoldottunk. Kedd: A 2014/2015. évi 
Könyvfaló indításaként Tóth Zsófia ismertette a program lényegét és fon-
tosságát. Szerencsére már egyre több tanuló látogatja a könyvtárat, ezzel 
is gyarapítva ismereteit. Szerda délelőttjén felejthetetlen élményt nyújtott 
Érdi Tamás zongoraművész és Harmath Judit euritmia művész közös elő-
adása a Pannónia nagytermében. Csütörtök: Különleges alkalom adó-
dott az Elek apó kútja alapkőletétel során, hiszen a Kaláka koncert vendé-
geként személyesen találkozhattunk Kányádi Sándor Kossuth- díjas köl-
tővel, íróval. A gyerekeknek fergeteges élmény volt, együtt énekelték a ze-
nekarral a már jól ismert megzenésített gyerekverseket. Péntek: A Cim-
bora játszóházban olyan érdekes, ügyességet, gondolkodást segítő játéko-
kat próbálhattunk ki, amelyre igen ritkán nyílik lehetőség, így hát a gye-
rekek örömmel vették birtokba a Pannónia előcsarnokában kialakított já-
tékteret. Ezt a remek hangulatot csak fokozta a Ramazuri Bábszínház elő-
adása, ahol a lelkes önként jelentkezők közreműködésével alakult a mese 
fonala. Szombat: A heti program csúcspontjaként lehetőség nyílt egy kis 
szomszédolásra. Tapolcára kirándultunk, ahol első utunk az iskolamúze-
umba vezetett. Részletes tájékoztatást kaptunk a régi iskoláról és az ott lá-
tottakról. A gyerekek ámulva hallgatták az új információkat. A Wass Al-
bert könyvtárban töltött idő alatt a gyerekek kedvükre válogathattak a 
társasjátékokban, könyvekben. Ebéd után a tavasbarlang várt bennünket, 
felejthetetlen élményt adó csónakázással, kiváló idegenvezetővel. 

Nagy-nagy köszönet a lehetőségekért a Cimbora és a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár minden munkatársának és a ren-
dezvény valamennyi támogatójának.

Szabó Márta a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói nevében
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2014. november közepétől december közepéig
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

November 13. csütörtök 10 óra
HUNGARIKUM JÁTÉKTÉR BEMUTATÓ JÁTÉK
A Hungarikumok gyűjteményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyességi, 
kirakós játékokkal játszva ismerkedhetünk Magyarország büszkeségeivel.
Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola
Szervező: Almádiért Közalapítvány

November 15. szombat
VOLLEIN FERENC KIÁLLÍTÁSA - egy ifjú tehetség
A tárlatot megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Pannónia

November 15. szombat 17 óra
VÖRÖSBERÉNYI LOVAS EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Szentesi István tel.: +36 30 270 7864

November 22. szombat 15 óra
CIMBORÁK A KÖNYVTÁRBAN
Őszidőben cimboránk a kép, a könyv és a kártya

November 29. szombat 15 óra
NABE ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
Helyszín: Pannónia
További infó: Németh Jánosné +36 20 329 8440

November 29. szombat 17 óra
JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT 
Helyszín: Pannóniában

November 29. szombat 19 óra
KATALIN BÁL 
Szervező: Fábián József kertbarát kör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Kapcsolattartó: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274 és Czetiné Bugovits Edit 
tel.: +36 30 416 9400

November 30. vasárnap 13 órától
KARÁCSONYI MŰVÉSZETI VÁSÁR
Helyszín: Pannónia előtere
Simon András grafikusművész dedikálással egybekötött árusítást tart alkotásaiból. 
Egyvonalas grafikák, könyvek, karácsonyi lapok, könyvjelzők, mécses tartók, bög-
rék, naplók és egyéb apró ajándéktárgyak lesznek kaphatók. 
A művész mindenkit szeretettel vár. www.simongaleria.hu

November 30. vasárnap
GYERTYAGYÚJTÁS 
Zenés adventköszöntő a Betlehemnél. A Pannóniában SIMON ANDRÁS grafi-
kus művész dedikálja grafikáit, könyveit 13-16 óráig.

December 6. szombat 16 óra
MIKULÁS VÁRÓ MŰSOR 
Helyszín: Pannónia

December 6-7. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és 
ajándékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától 
várjuk a vendégeket. Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 7. vasárnap 16 óra 
ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Zenés összeállítás a Betlehemnél

December 13. szombat 10 óra
HUNGARIKUM JÁTÉKTÉR BEMUTATÓ JÁTÉK
A Hungarikumok gyűjteményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyessé-
gi, kirakós játékokkal játszva ismerkedhetünk Magyarország büszkeségeivel.
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola
Szervező: Almádiért Közalapítvány

December 13. szombat 15 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
Kapcsolattartó: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

December 13. szombat 15 óra
CIMBORÁK A KÖNYVTÁRBAN
Luca napján cimboránk a papír, az olló és a festék

December 13 szombat 17 óra 
ALMÁDI ADVENTI TÁRLAT
Kiállítás az almádi művészek alkotásaiból
Helyszín: Pannónia

December 13-14. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és aján-
dékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától várjuk 
a vendégeket. Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 14 vasárnap 17 óra 
KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos koncertje
Helyszín: Pannónia

December 20-21. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és aján-
dékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától várjuk 
a vendégeket. 
Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 21 vasárnap 17 óra
ALMÁDI VÁROSI KARÁCSONY
Ünnepség a Betlehemnél

December 23. kedd 16 óra
MINDENKI KARÁCSONYA 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Kapcsolattartó: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

December 31. szerda 
SZILVESZTERI BÁL 
Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Kapcsolattartó: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268

December 31. kedd 19 óra
SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Tűzijátékkal, tombolával, éjféli virslivel. 
Asztalfoglalás tel.: +36 88 542 515 vagy személyesen a Pannónia portáján

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László tel.: +36 88 438 224
December 13. szombat 17 óra 
Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának évadzáró összejövetele 
Helyszín: Pannónia „Zóna” étterem

BABA-MAMA KLUB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában
November 14. péntek 10 óra
Vendég: Újszászi Petra. Téma: Ismerd meg a LEMangURIÁt! 
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

BABATORNA
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn tel.: +36 20 438 2345

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában. Elnök: Lőrincz József

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 óráig a Pannóniában.
Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta, titkár: Vajainé Majbó Judit

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Minden kedden és pénteken 19 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Művészeti vezető: Kovács Krisztián tel.: +36 20 264 1561

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában. dr. Sinka László tel.: +36 70 379 7113

CHOLNOKY MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában
Kiszelyné Czibik Tünde tel.: +36 20 932 5277

CIMBORA
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa tel.: +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

CSILLAGNYÍLÁS - BALETT
Minden hétfőn és szerdán 15-18 óráig a Pannóniában
Oktató: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

DIABÉTESZ KLUB
Összejövetel minden hónap második keddjén 15-17 óráig a Pannóniában
Vezeti: dr. Árkai Anna tel.: +36 88 599 932

ELEK APÓ MESETÁRA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. Első foglalkozás: novem-
ber 17. 17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 
17.45-től a nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). 
A foglalkozást vezeti: Molnár Enikő tel.: +36 30 239 5048

ERŐNLÉTI ÖNVÉDELMI EDZÉS a Vörösberényi kultúrházban. 
Kapcsolattartó: Vajda Richárd tel.: +36 70 614 9605

FITTMAMA TORNA
Hétfőn és pénteken 10-11 óráig a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

GERINCTORNA
Minden kedden és csütörtökön 17 órától a Pannóniában 
Információ: Melnecsukné Vati Judit tel.: +36 88 542 554

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNCEGYÜTTES
Minden szerdán és pénteken. Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig
Helyszín: Pannónia könyvtár
Vetítés és beszélgetés Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap második 
péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Elnök: Kovács István tel.: +36 88 430 091

IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES szakkör 
indul a Varrótű Tanodában (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.)
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor. 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka tel.: +36 30 611 0242

IFJÚSÁGI NÉPTÁNCCSOPORT
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK JÁTSZÓHÁZ
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től 
a Pannóniában. Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.
com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

KID ROCK & ROLL
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág tel.: +36 70 532 4918

KOSÁRFONÓ KLUB
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó: Ignéczi Zsóka tel.: +36 30 529 3375

MONTESSORI-KLUB
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás Montessori-játékok segítségével 
minden csütörtökön 16.30-17.30-ig a Pannónia gyerekkönyvtárában
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

NÉPEK TÁNCA
Szerdánként 17 órától a Pannóniában. Tímár Lajos tel.: +36 30 528 2410

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában. Fürtös Lászlóné tel.: +36 30 308 0102

PLAY ALONG - JÁTÉKOS ANGOL FOGLALKOZÁS TIPEGŐKNEK 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár, szerdánként 10 órai kezdettel
Információ: Tardi Hajnalka tel.: +36 30 452 2996

PLAY ALONG - JÁTÉKOS ANGOL FOGLALKOZÁS OVISOKNAK
Hétfőnként 16 órától a nyelvvel most ismerkedőknek és 16.50-től haladóknak a 
Baross G. u. 32-ben
Információ: Tardi Hajnalka tel.: 30/452.29.96

SAKK KLUB
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában. Fáncsy Imre tel.: +36 70 389 6049

TÁNCHÁZ ÖNKÉPZŐ KÖR
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kovács Krisztián Kiki, kapcsolattartó: Mester Ferenc tel.: +36 20 991 6213

TARTÁSKORREKCIÓS TORNA
Minden kedden és csütörtökön 16.30 órától a Vörösberényi Kultúrházban (de-
cember 9-ig). Információ: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

TTT – Test Tudat Tánc
Minden hétfőn 17.45-től 19 óráig. Helyszín: Pannónia
Információ: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

TÜCSÖKZENE
Helyszín: minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pannónia gyermekkönyvtárában
Információ: Nádasné Varga Katalin tel.: +36 70 252 5598

UGRI-BUGRI ÓVODÁS TORNA
Helyszín: Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

UGRI-BUGRI TIPEGŐ TORNA (1-3 éves gyermekeknek)
Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

VARÁZSKUCKÓ
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak 
Helyszín: minden szerdán 16.30-17.30-ig a Pannónia gyermekkönyvtárában
A foglalkozást Horváth Irén tartja. tel.: +36 20 358 1937

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274
November 29. szombat 19 órától Katalin bál
December 15. hétfő 16 órától karácsonyi műsor

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
November 12. szerda 16 óra: Életút tanulságokkal. Előadó: Hatvári Jenő Hugó. 
„Visszapillantás”: párkányi nyári emlékek – videofilm vetítése
November 19. szerda 16-17 óra: Befizetések: Adventi bécsi kirándulás részvételi 
díja, számítógépes tanfolyam díja, novemberi vacsora ára
November 26. szerda 16 óra: Elképzelések, tervek, városunk jövőképe. Vendé-
günk: Keszey János polgármester. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István
December 4. csütörtök 6 órakor a posta elől utazás: Ausztriába a csoki gyárba, az 
adventi kivilágított Bécsbe
December 10. szerda 16 óra: Hagyományos süti-party: kóstoló-receptcsere. Kará-
csonyi menüajánlatok, fortélyok. Vendégeink: éttermi séf, cukrász
December 17. szerda 16 óra: Karácsonyi fények - ünnepi műsor - közös vacsora - 
Faust Gyula ref. lelkész úr ünnepi gondolatai Zenés szüli napi rendezvény

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László tel.: +36 70 224 7722

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella tel.: +36 30 939 5129

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Helyszín: minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a berényi kultúrházban 
Elnök: Mohos Mária tel.: +36 20/924.15.59
December 13. szombat Adventi játszóház 

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZET
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné tel.: +36 30 505 0376

YILDIZLAR HASTÁNC CSOPORT
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit tel.: +36 20 299 0855
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. november közepétől december közepéig
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

November 13. csütörtök 10 óra
HUNGARIKUM JÁTÉKTÉR BEMUTATÓ JÁTÉK
A Hungarikumok gyűjteményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyességi, 
kirakós játékokkal játszva ismerkedhetünk Magyarország büszkeségeivel.
Helyszín: Györgyi Dénes Általános Iskola
Szervező: Almádiért Közalapítvány

November 15. szombat
VOLLEIN FERENC KIÁLLÍTÁSA - egy ifjú tehetség
A tárlatot megnyitja: Veszeli Lajos festőművész
Helyszín: Pannónia

November 15. szombat 17 óra
VÖRÖSBERÉNYI LOVAS EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Szentesi István tel.: +36 30 270 7864

November 22. szombat 15 óra
CIMBORÁK A KÖNYVTÁRBAN
Őszidőben cimboránk a kép, a könyv és a kártya

November 29. szombat 15 óra
NABE ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
Helyszín: Pannónia
További infó: Németh Jánosné +36 20 329 8440

November 29. szombat 17 óra
JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT 
Helyszín: Pannóniában

November 29. szombat 19 óra
KATALIN BÁL 
Szervező: Fábián József kertbarát kör
Helyszín: Vörösberényi kultúrház
Kapcsolattartó: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274 és Czetiné Bugovits Edit 
tel.: +36 30 416 9400

November 30. vasárnap 13 órától
KARÁCSONYI MŰVÉSZETI VÁSÁR
Helyszín: Pannónia előtere
Simon András grafikusművész dedikálással egybekötött árusítást tart alkotásaiból. 
Egyvonalas grafikák, könyvek, karácsonyi lapok, könyvjelzők, mécses tartók, bög-
rék, naplók és egyéb apró ajándéktárgyak lesznek kaphatók. 
A művész mindenkit szeretettel vár. www.simongaleria.hu

November 30. vasárnap
GYERTYAGYÚJTÁS 
Zenés adventköszöntő a Betlehemnél. A Pannóniában SIMON ANDRÁS grafi-
kus művész dedikálja grafikáit, könyveit 13-16 óráig.

December 6. szombat 16 óra
MIKULÁS VÁRÓ MŰSOR 
Helyszín: Pannónia

December 6-7. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és 
ajándékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától 
várjuk a vendégeket. Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 7. vasárnap 16 óra 
ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
Zenés összeállítás a Betlehemnél

December 13. szombat 10 óra
HUNGARIKUM JÁTÉKTÉR BEMUTATÓ JÁTÉK
A Hungarikumok gyűjteményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyessé-
gi, kirakós játékokkal játszva ismerkedhetünk Magyarország büszkeségeivel.
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola
Szervező: Almádiért Közalapítvány

December 13. szombat 15 óra
ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör
Kapcsolattartó: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

December 13. szombat 15 óra
CIMBORÁK A KÖNYVTÁRBAN
Luca napján cimboránk a papír, az olló és a festék

December 13 szombat 17 óra 
ALMÁDI ADVENTI TÁRLAT
Kiállítás az almádi művészek alkotásaiból
Helyszín: Pannónia

December 13-14. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és aján-
dékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától várjuk 
a vendégeket. Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 14 vasárnap 17 óra 
KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT
Balatonalmádi Város Vegyeskarának hagyományos koncertje
Helyszín: Pannónia

December 20-21. szombat-vasárnap
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR
Naponta játszóházzal és kézműves foglalkoztatóval, ahol karácsonyi díszeket és aján-
dékokat készíthetnek a gyerekek. A vásárba a rendezvénynapokon 16 órától várjuk 
a vendégeket. 
Készüljünk együtt ünnepi hangulatban a Karácsonyra!
Szervező: Turisztikai Egyesület

December 21 vasárnap 17 óra
ALMÁDI VÁROSI KARÁCSONY
Ünnepség a Betlehemnél

December 23. kedd 16 óra
MINDENKI KARÁCSONYA 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Kapcsolattartó: Mohos Mária tel.: +36 20 924 1559

December 31. szerda 
SZILVESZTERI BÁL 
Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház 
Kapcsolattartó: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268

December 31. kedd 19 óra
SZILVESZTERI BATYUS BÁL
Tűzijátékkal, tombolával, éjféli virslivel. 
Asztalfoglalás tel.: +36 88 542 515 vagy személyesen a Pannónia portáján

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: Szenthe László tel.: +36 88 438 224
December 13. szombat 17 óra 
Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának évadzáró összejövetele 
Helyszín: Pannónia „Zóna” étterem

BABA-MAMA KLUB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában
November 14. péntek 10 óra
Vendég: Újszászi Petra. Téma: Ismerd meg a LEMangURIÁt! 
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

BABATORNA
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn tel.: +36 20 438 2345

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában. Elnök: Lőrincz József

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 óráig a Pannóniában.
Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta, titkár: Vajainé Majbó Judit

BOTORKA NÉPTÁNCEGYÜTTES
Minden kedden és pénteken 19 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Művészeti vezető: Kovács Krisztián tel.: +36 20 264 1561

BRIDZS KLUB
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában. dr. Sinka László tel.: +36 70 379 7113

CHOLNOKY MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában
Kiszelyné Czibik Tünde tel.: +36 20 932 5277

CIMBORA
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa tel.: +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

CSILLAGNYÍLÁS - BALETT
Minden hétfőn és szerdán 15-18 óráig a Pannóniában
Oktató: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

DIABÉTESZ KLUB
Összejövetel minden hónap második keddjén 15-17 óráig a Pannóniában
Vezeti: dr. Árkai Anna tel.: +36 88 599 932

ELEK APÓ MESETÁRA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. Első foglalkozás: novem-
ber 17. 17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 
17.45-től a nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). 
A foglalkozást vezeti: Molnár Enikő tel.: +36 30 239 5048

ERŐNLÉTI ÖNVÉDELMI EDZÉS a Vörösberényi kultúrházban. 
Kapcsolattartó: Vajda Richárd tel.: +36 70 614 9605

FITTMAMA TORNA
Hétfőn és pénteken 10-11 óráig a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

GERINCTORNA
Minden kedden és csütörtökön 17 órától a Pannóniában 
Információ: Melnecsukné Vati Judit tel.: +36 88 542 554

GURGOLYA GYERMEK NÉPTÁNCEGYÜTTES
Minden szerdán és pénteken. Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig
Helyszín: Pannónia könyvtár
Vetítés és beszélgetés Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap második 
péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Elnök: Kovács István tel.: +36 88 430 091

IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES szakkör 
indul a Varrótű Tanodában (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.)
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor. 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka tel.: +36 30 611 0242

IFJÚSÁGI NÉPTÁNCCSOPORT
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly tel.: +36 70 383 4455

ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK JÁTSZÓHÁZ
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től 
a Pannóniában. Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.
com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

KID ROCK & ROLL
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág tel.: +36 70 532 4918

KOSÁRFONÓ KLUB
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó: Ignéczi Zsóka tel.: +36 30 529 3375

MONTESSORI-KLUB
Óvodás korúak számára fejlesztő foglalkozás Montessori-játékok segítségével 
minden csütörtökön 16.30-17.30-ig a Pannónia gyerekkönyvtárában
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya tel.: +36 20 926 1085

NÉPEK TÁNCA
Szerdánként 17 órától a Pannóniában. Tímár Lajos tel.: +36 30 528 2410

NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS KLUB
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában. Fürtös Lászlóné tel.: +36 30 308 0102

PLAY ALONG - JÁTÉKOS ANGOL FOGLALKOZÁS TIPEGŐKNEK 
Helyszín: Pannónia gyerekkönyvtár, szerdánként 10 órai kezdettel
Információ: Tardi Hajnalka tel.: +36 30 452 2996

PLAY ALONG - JÁTÉKOS ANGOL FOGLALKOZÁS OVISOKNAK
Hétfőnként 16 órától a nyelvvel most ismerkedőknek és 16.50-től haladóknak a 
Baross G. u. 32-ben
Információ: Tardi Hajnalka tel.: 30/452.29.96

SAKK KLUB
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában. Fáncsy Imre tel.: +36 70 389 6049

TÁNCHÁZ ÖNKÉPZŐ KÖR
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kovács Krisztián Kiki, kapcsolattartó: Mester Ferenc tel.: +36 20 991 6213

TARTÁSKORREKCIÓS TORNA
Minden kedden és csütörtökön 16.30 órától a Vörösberényi Kultúrházban (de-
cember 9-ig). Információ: Szalai Emese tel.: +36 88 599 923

TTT – Test Tudat Tánc
Minden hétfőn 17.45-től 19 óráig. Helyszín: Pannónia
Információ: Vízhányó Katalin tel.: +36 70 380 2064

TÜCSÖKZENE
Helyszín: minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pannónia gyermekkönyvtárában
Információ: Nádasné Varga Katalin tel.: +36 70 252 5598

UGRI-BUGRI ÓVODÁS TORNA
Helyszín: Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

UGRI-BUGRI TIPEGŐ TORNA (1-3 éves gyermekeknek)
Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia tel.: +36 30 288 2516

VARÁZSKUCKÓ
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak 
Helyszín: minden szerdán 16.30-17.30-ig a Pannónia gyermekkönyvtárában
A foglalkozást Horváth Irén tartja. tel.: +36 20 358 1937

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök: Pandur Ferenc tel.: +36 70 339 5274
November 29. szombat 19 órától Katalin bál
December 15. hétfő 16 órától karácsonyi műsor

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor tel.: +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
November 12. szerda 16 óra: Életút tanulságokkal. Előadó: Hatvári Jenő Hugó. 
„Visszapillantás”: párkányi nyári emlékek – videofilm vetítése
November 19. szerda 16-17 óra: Befizetések: Adventi bécsi kirándulás részvételi 
díja, számítógépes tanfolyam díja, novemberi vacsora ára
November 26. szerda 16 óra: Elképzelések, tervek, városunk jövőképe. Vendé-
günk: Keszey János polgármester. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István
December 4. csütörtök 6 órakor a posta elől utazás: Ausztriába a csoki gyárba, az 
adventi kivilágított Bécsbe
December 10. szerda 16 óra: Hagyományos süti-party: kóstoló-receptcsere. Kará-
csonyi menüajánlatok, fortélyok. Vendégeink: éttermi séf, cukrász
December 17. szerda 16 óra: Karácsonyi fények - ünnepi műsor - közös vacsora - 
Faust Gyula ref. lelkész úr ünnepi gondolatai Zenés szüli napi rendezvény

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László tel.: +36 70 224 7722

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella tel.: +36 30 939 5129

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Helyszín: minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a berényi kultúrházban 
Elnök: Mohos Mária tel.: +36 20/924.15.59
December 13. szombat Adventi játszóház 

VÖRÖSBERÉNYI VÖRÖSKERESZT ALAPSZERVEZET
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné tel.: +36 30 505 0376

YILDIZLAR HASTÁNC CSOPORT
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit tel.: +36 20 299 0855
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reteket, a túraútvonalnak a buddhis-
ta szentély is része volt. Zalaszántón 
a Kotsy-vízimalomban a malom működő makettje mellett a ma-
lom tartozékait, felszereléseit is bemutatták. A mézeskalács-múze-
umban zártuk a kirándulást, ahonnan egy-egy vásárfiát vihettünk 
magunkkal emlékül. 

Az Öreg-Bakonyban a Boroszlán tanösvényt barangoltuk végig 
kiadós túránkon, természeti érdekességeken túl történelmi adaléko-
kat is hallhattunk túravezetőnktől. Délután a bakonybéli Pannon 
Csillagda kiállítótermeiben további információkkal lettünk gazda-
gabbak, szerencsére napsütéses idő volt, láttuk a kupola távcsövén 

át a „piros korongot”. 
A Déli-Bakonyban különleges idő-

utazáson vehettünk részt. Kaland-
túrára a föld alá mentünk, csúsz-
tunk, másztunk, „travelzáltunk” a 
Szentgáli-kőlik barlangban. Az Úrkút 
feletti Csárdahegyen a mangánbányá-
szat nyomán felszínre őskarszt lenyű-
göző képződményeit csodáltuk meg.

A Ság hegy lábánál a Kemenes Vul-
kánpark látványos interaktív kiállí-
tásának lehettünk részesei, majd Ság 
hegy kráterének bejárásával folytattuk 
utunkat. A Sághegy Fogadónál, meg-
tekintettük az Eötvös Lóránd torziós 
ingával végzett kísérleteinek emléké-
re állított emlékoszlopot. A nap befe-
jező állomása a Hegyestűn volt, ahol 
szintén a vulkáni működés és bazalt-
bányászat emlékeit figyelhettük meg.

Rengeteg élménnyel és ismerettel 
gazdagodtunk a nap során. Köszön-
jük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóságának, különösen Knauer 
Annának a szervezésben nyújtott se-
gítséget.

Egy kis mindenféle 

Örömmel tudatom kedves olvasóimmal, hogy e hónapban ügyirat-
számot kapott a „Balatonalmádi kökörcsines helyi védelemre javasolt te-
rület kezelési tervének dokumentációja”. Az eljárási szabályok szerint, ha 
az illetékes Nemzeti Park a dokumentum és a terület ismeretében sem 
tart igényt a területre (országos védettség), akkor a helyi önkormányzat 
közgyűlése helyi védettségűvé nyilváníthatja a területet, és elfogadhat-
ja annak kezelési tervét. A kezelési terv dr. Galambos István botanikus 
önzetlen munkájának érdeme, aki kérésemre saját költségén járt Zirc-
ről ide, fél tucat terepi napot töltve a terület bejárásával, a növény felvé-
telezés sok esetben aprólékos feladataival. Szíves hozzáállásában szerepe 
volt az Almádi Gombászok Asztaltársasága eddig végzet kökörcsines ke-
zelési munkájának is. Köszönet illeti őket is. A 29 oldalas dokumentáci-
óból a flórára vonatkozóan kiderült, hogy 116 edényes növényfajt azo-
nosítottunk be, közülük 20 faj védett, a természetességre utaló fajok ará-
nya 80 % feletti, és három féle növénytársulás él itt: H3a köves talajú lej-
tőssztyepp, L1 mész- és melegkedvelő tölgyes, U5 meddőhányók, föld-
del lefedett hulladéklerakók. Ezek alapján a terület fajgazdag élőhely-
nek minősül. A fauna vonatkozásában hangsúlyozzuk a további szaktu-
dományi vizsgálatok szükségességét. A részletes kezelési terv szabályoz-
za a kezelési munkákat, a fajok védelmét, a látogatást, az oktatási szere-
pet, a terület használatát, a természetvédelmi infrastruktúrát. A műve-
lési ág változtatás tilalma egybe esik a védetté nyilvánítás szándékával is. 
Más. Múlt havi cikkemben említettem az aranysakál csúcsragadozóját a 
barnamedvét. Már itt a hír, hogy Nógrád megyében bizonyított a med-
ve megtelepedése! Jelenleg fokozottan védett. Más. Újabb civilizációs ár-
talom az Everglades mocsárvilágában (Florida) a sokak által tartott ázsi-
ai piton óriáskígyók már szaporodó populációt alkotnak, és átvették a 
csúcsragadozó szerepet a helyi krokodiltól! Más. Csapadékosabb évünk 
kedvezett a házas és meztelen csigák jelentős túlszaporodásának. A múlt 
század piacain a csigakérdés megoldására árulták a kofák a barna varan-
gyokat. Gyerekkorom emléke a kerti kövek alatt megbúvó, felfúvódó 
varangy. Manapság a sok kerti tóban jó szaporodási lehetőségük lenne, a 
gazdának segítene a növényvédelemben, de sajnos a díszhalak többnyi-
re kifejlődésük előtt megeszik az ebihalakat. Más. Akinek még él a pusz-
páng növénye ne hagyja abba a védelmét, mert a héten még rajzottak a 
selyemfényű puszpángmolyok az esti lámpafényre, a hideg sem zavarta 
őket! Forrás: Greenfo, Novák L.  tszabango@gmail.com

Fürdőző nőstény barna varangy

Folytatódik a tÁmOp pályázat megvalósítása

reteket, a túraútvonalnak a buddhis-

Sportkirándulások

Szeptember 9-én az iskola hat évfolyama a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park és a Ság hegy látnivalóival ismerkedett. Egy-egy 
tájegység növény- és állatvilágáról, földtani értékeiről, az ott 
élő emberek hajdani tevékenységeiről gyűjthettek személyes ta-
pasztalatokat a gyerekek a nemzeti park és a Bakony-Balaton 
Geopark túravezetői segítségével.

A legközelebbi célállomás Tihany 
volt, ahol a túra során vulkáni tevé-
kenységről, a Balaton kialakulásáról 
hallhattunk történeteket, a félsziget 
élővilágáról személyes tapasztalato-
kat szerezhettünk, erdei siklót, békát, 
pókot foghattunk a kezünkbe, meg-
figyelhettük az ürgéket. A Levendula 
Házban interaktív kiállításon és film-
vetítésen bővítettük tudásunkat. 

A Kis-Balatonnál láthattunk sütké-
rező kis kárókatonát, vitorlázó réti hé-
ját, gémeket, hattyúkat, jégmadarat. 
Hallhattuk a vízi tyúkok kacagását, 
megfigyelhettük a csapatokban úszó 
ludakat, a szárnyaló vörös gémet. Jár-
tunk a Fekete István emlékházban és 
a bivalyrezervátumban, visszafelé be-
tértünk Salföldre honos háziállatokat, 
fűszerkertet nézni. Emlékezetes él-
ményt jelentett a lovas kocsival meg-
tett út a kőtengerhez és a Pálos kolos-
tor romjaihoz.

A Keszthelyi hegységben a Kovácsi 
hegy kialakulásáról, növény- és állatvi-
lágáról szereztünk élményszerű isme-
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Egy több éves munka gyümölcse
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy több éves álom teljesül, ami-

kor sokak fohászának meghallgattatásával egy több mint három 
éves munka gyümölcse érett be, hiszen rövid időn belül – remény-
ségünk szerint még ez év ádventjében –, a templomunkban meg-
szólalhat a gyülekezet új saját hangszere, a három manuálos digi-
tális orgona.

Sajnálattal értesültünk róla, hogy többen másmilyen megoldást 
képzeltek el a vörösberényi református gyülekezet liturgikus zenei 
kíséretének és leendő zenés esti programjainak megvalósítására, 
mely sugalmazásnak azonban a presbitérium nem volt inspirálója.

Megértjük azokat a véleményeket, melyek még mindig kívánato-
sabbnak tartanak egy hagyományos orgona beszerzését, de a presbi-
térium a gyülekezet jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit is figyelembe 
véve felelősségteljes, egyhangú döntést hozott. Ennek következté-
ben az eredeti, 2-3 évvel ezelőtti kántori és gyülekezeti tervekhez és 
elképzelésekhez képest, a paramétereit tekintve a vágyainkat több-
szörösen is felülmúló, minden helyi igényt kielégítő, esztétikailag 
és reménységünk szerint hangzásban is helyhez illő, vagy illeszthető 
digitális orgona beszerzése mellett tette le a presbitérium a voksát. 

Megértjük, ha ez nem okoz egyöntetű örömöt mindenkinek, de 
kérjük a döntéshozói felelősség tiszteletben tartását és elfogadását!

A hangszer beszerzési költségének kb. a 15 %-a adományokból és 
az új orgona javára szervezett hangversenyekből folyt be, a fennma-
radó összeget pedig az Emberi Erőforrás Minisztérium Egyházi kö-
zösségi célú programok és beruházások támogatásán elnyert pályá-
zata biztosította. Köszönjük a jó Istennek, és minden érintettnek, 
adományozónak és közreműködőnek, hogy önzetlenül segítette a 
gyülekezet ilyen irányú gyarapodását! 

Külön köszönjük Varga Áron kimagasló és áldozatos szervezéseit, 
buzgólkodó szolgálatait, valamint Isten áldását kérjük az ő, a szeret-
tei, a barátai, valamint művésztársai életére, eddigi és további mun-
kájukra!

Varjas Zoltán presbiter, 
a vörösberényi református egyházközség presbitériuma nevében

Köszönet
A FIDESZ, KDNP jelöltjei ezúton mondunk köszönetet azoknak 

a Választópolgároknak, akik a 2014. október 12-ei önkormányzati
választáson megtiszteltek bizalmukkal és szavazataikkal támo-

gattak bennünket. 
Keszey János polgármester, Bálint Sándor alpolgármester, Boros 

László képviselő, dr. Dávid Gyula képviselő, dr. Kutics Károly képvise-
lő, Szakál Balázs Dániel képviselő, dr. Walter Rózsa képviselő

Köszönet 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak az 1221 választó-

nak, akik szavazatukkal megtiszteltek, és ezáltal képviselővé meg-
választottak. Dér András

Köszönet
mindazoknak, akik az önkormányzati választáson szavazatukkal is 

támogatták, hogy továbbra is képviselőként dolgozzak a város fejlő-
déséért! Az önkormányzati munkával, településünk életével kapcso-
latos véleményüket, javaslataikat szívesen fogadom.  Pandur Ferenc

Fogadóóra
Várom önöket képviselői fogadóórámra a Baross Gábor utca 48. 

szám alatti irodámban (Egészségház bejáratával szemben) novem-
ber 21-én 17.30-tól. Kepli Lajos, országgyűlési képviselő
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reteket, a túraútvonalnak a buddhis-
ta szentély is része volt. Zalaszántón 
a Kotsy-vízimalomban a malom működő makettje mellett a ma-
lom tartozékait, felszereléseit is bemutatták. A mézeskalács-múze-
umban zártuk a kirándulást, ahonnan egy-egy vásárfiát vihettünk 
magunkkal emlékül. 

Az Öreg-Bakonyban a Boroszlán tanösvényt barangoltuk végig 
kiadós túránkon, természeti érdekességeken túl történelmi adaléko-
kat is hallhattunk túravezetőnktől. Délután a bakonybéli Pannon 
Csillagda kiállítótermeiben további információkkal lettünk gazda-
gabbak, szerencsére napsütéses idő volt, láttuk a kupola távcsövén 

át a „piros korongot”. 
A Déli-Bakonyban különleges idő-

utazáson vehettünk részt. Kaland-
túrára a föld alá mentünk, csúsz-
tunk, másztunk, „travelzáltunk” a 
Szentgáli-kőlik barlangban. Az Úrkút 
feletti Csárdahegyen a mangánbányá-
szat nyomán felszínre őskarszt lenyű-
göző képződményeit csodáltuk meg.

A Ság hegy lábánál a Kemenes Vul-
kánpark látványos interaktív kiállí-
tásának lehettünk részesei, majd Ság 
hegy kráterének bejárásával folytattuk 
utunkat. A Sághegy Fogadónál, meg-
tekintettük az Eötvös Lóránd torziós 
ingával végzett kísérleteinek emléké-
re állított emlékoszlopot. A nap befe-
jező állomása a Hegyestűn volt, ahol 
szintén a vulkáni működés és bazalt-
bányászat emlékeit figyelhettük meg.

Rengeteg élménnyel és ismerettel 
gazdagodtunk a nap során. Köszön-
jük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóságának, különösen Knauer 
Annának a szervezésben nyújtott se-
gítséget.

Egy kis mindenféle 

Örömmel tudatom kedves olvasóimmal, hogy e hónapban ügyirat-
számot kapott a „Balatonalmádi kökörcsines helyi védelemre javasolt te-
rület kezelési tervének dokumentációja”. Az eljárási szabályok szerint, ha 
az illetékes Nemzeti Park a dokumentum és a terület ismeretében sem 
tart igényt a területre (országos védettség), akkor a helyi önkormányzat 
közgyűlése helyi védettségűvé nyilváníthatja a területet, és elfogadhat-
ja annak kezelési tervét. A kezelési terv dr. Galambos István botanikus 
önzetlen munkájának érdeme, aki kérésemre saját költségén járt Zirc-
ről ide, fél tucat terepi napot töltve a terület bejárásával, a növény felvé-
telezés sok esetben aprólékos feladataival. Szíves hozzáállásában szerepe 
volt az Almádi Gombászok Asztaltársasága eddig végzet kökörcsines ke-
zelési munkájának is. Köszönet illeti őket is. A 29 oldalas dokumentáci-
óból a flórára vonatkozóan kiderült, hogy 116 edényes növényfajt azo-
nosítottunk be, közülük 20 faj védett, a természetességre utaló fajok ará-
nya 80 % feletti, és három féle növénytársulás él itt: H3a köves talajú lej-
tőssztyepp, L1 mész- és melegkedvelő tölgyes, U5 meddőhányók, föld-
del lefedett hulladéklerakók. Ezek alapján a terület fajgazdag élőhely-
nek minősül. A fauna vonatkozásában hangsúlyozzuk a további szaktu-
dományi vizsgálatok szükségességét. A részletes kezelési terv szabályoz-
za a kezelési munkákat, a fajok védelmét, a látogatást, az oktatási szere-
pet, a terület használatát, a természetvédelmi infrastruktúrát. A műve-
lési ág változtatás tilalma egybe esik a védetté nyilvánítás szándékával is. 
Más. Múlt havi cikkemben említettem az aranysakál csúcsragadozóját a 
barnamedvét. Már itt a hír, hogy Nógrád megyében bizonyított a med-
ve megtelepedése! Jelenleg fokozottan védett. Más. Újabb civilizációs ár-
talom az Everglades mocsárvilágában (Florida) a sokak által tartott ázsi-
ai piton óriáskígyók már szaporodó populációt alkotnak, és átvették a 
csúcsragadozó szerepet a helyi krokodiltól! Más. Csapadékosabb évünk 
kedvezett a házas és meztelen csigák jelentős túlszaporodásának. A múlt 
század piacain a csigakérdés megoldására árulták a kofák a barna varan-
gyokat. Gyerekkorom emléke a kerti kövek alatt megbúvó, felfúvódó 
varangy. Manapság a sok kerti tóban jó szaporodási lehetőségük lenne, a 
gazdának segítene a növényvédelemben, de sajnos a díszhalak többnyi-
re kifejlődésük előtt megeszik az ebihalakat. Más. Akinek még él a pusz-
páng növénye ne hagyja abba a védelmét, mert a héten még rajzottak a 
selyemfényű puszpángmolyok az esti lámpafényre, a hideg sem zavarta 
őket! Forrás: Greenfo, Novák L.  tszabango@gmail.com

Fürdőző nőstény barna varangy

Folytatódik a tÁmOp pályázat megvalósítása

reteket, a túraútvonalnak a buddhis-

Sportkirándulások

Szeptember 9-én az iskola hat évfolyama a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park és a Ság hegy látnivalóival ismerkedett. Egy-egy 
tájegység növény- és állatvilágáról, földtani értékeiről, az ott 
élő emberek hajdani tevékenységeiről gyűjthettek személyes ta-
pasztalatokat a gyerekek a nemzeti park és a Bakony-Balaton 
Geopark túravezetői segítségével.

A legközelebbi célállomás Tihany 
volt, ahol a túra során vulkáni tevé-
kenységről, a Balaton kialakulásáról 
hallhattunk történeteket, a félsziget 
élővilágáról személyes tapasztalato-
kat szerezhettünk, erdei siklót, békát, 
pókot foghattunk a kezünkbe, meg-
figyelhettük az ürgéket. A Levendula 
Házban interaktív kiállításon és film-
vetítésen bővítettük tudásunkat. 

A Kis-Balatonnál láthattunk sütké-
rező kis kárókatonát, vitorlázó réti hé-
ját, gémeket, hattyúkat, jégmadarat. 
Hallhattuk a vízi tyúkok kacagását, 
megfigyelhettük a csapatokban úszó 
ludakat, a szárnyaló vörös gémet. Jár-
tunk a Fekete István emlékházban és 
a bivalyrezervátumban, visszafelé be-
tértünk Salföldre honos háziállatokat, 
fűszerkertet nézni. Emlékezetes él-
ményt jelentett a lovas kocsival meg-
tett út a kőtengerhez és a Pálos kolos-
tor romjaihoz.

A Keszthelyi hegységben a Kovácsi 
hegy kialakulásáról, növény- és állatvi-
lágáról szereztünk élményszerű isme-
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Egy több éves munka gyümölcse
Nagy örömünkre szolgál, hogy egy több éves álom teljesül, ami-

kor sokak fohászának meghallgattatásával egy több mint három 
éves munka gyümölcse érett be, hiszen rövid időn belül – remény-
ségünk szerint még ez év ádventjében –, a templomunkban meg-
szólalhat a gyülekezet új saját hangszere, a három manuálos digi-
tális orgona.

Sajnálattal értesültünk róla, hogy többen másmilyen megoldást 
képzeltek el a vörösberényi református gyülekezet liturgikus zenei 
kíséretének és leendő zenés esti programjainak megvalósítására, 
mely sugalmazásnak azonban a presbitérium nem volt inspirálója.

Megértjük azokat a véleményeket, melyek még mindig kívánato-
sabbnak tartanak egy hagyományos orgona beszerzését, de a presbi-
térium a gyülekezet jelenlegi és jövőbeli lehetőségeit is figyelembe 
véve felelősségteljes, egyhangú döntést hozott. Ennek következté-
ben az eredeti, 2-3 évvel ezelőtti kántori és gyülekezeti tervekhez és 
elképzelésekhez képest, a paramétereit tekintve a vágyainkat több-
szörösen is felülmúló, minden helyi igényt kielégítő, esztétikailag 
és reménységünk szerint hangzásban is helyhez illő, vagy illeszthető 
digitális orgona beszerzése mellett tette le a presbitérium a voksát. 

Megértjük, ha ez nem okoz egyöntetű örömöt mindenkinek, de 
kérjük a döntéshozói felelősség tiszteletben tartását és elfogadását!

A hangszer beszerzési költségének kb. a 15 %-a adományokból és 
az új orgona javára szervezett hangversenyekből folyt be, a fennma-
radó összeget pedig az Emberi Erőforrás Minisztérium Egyházi kö-
zösségi célú programok és beruházások támogatásán elnyert pályá-
zata biztosította. Köszönjük a jó Istennek, és minden érintettnek, 
adományozónak és közreműködőnek, hogy önzetlenül segítette a 
gyülekezet ilyen irányú gyarapodását! 

Külön köszönjük Varga Áron kimagasló és áldozatos szervezéseit, 
buzgólkodó szolgálatait, valamint Isten áldását kérjük az ő, a szeret-
tei, a barátai, valamint művésztársai életére, eddigi és további mun-
kájukra!

Varjas Zoltán presbiter, 
a vörösberényi református egyházközség presbitériuma nevében

Köszönet
A FIDESZ, KDNP jelöltjei ezúton mondunk köszönetet azoknak 

a Választópolgároknak, akik a 2014. október 12-ei önkormányzati
választáson megtiszteltek bizalmukkal és szavazataikkal támo-

gattak bennünket. 
Keszey János polgármester, Bálint Sándor alpolgármester, Boros 

László képviselő, dr. Dávid Gyula képviselő, dr. Kutics Károly képvise-
lő, Szakál Balázs Dániel képviselő, dr. Walter Rózsa képviselő

Köszönet 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani annak az 1221 választó-

nak, akik szavazatukkal megtiszteltek, és ezáltal képviselővé meg-
választottak. Dér András

Köszönet
mindazoknak, akik az önkormányzati választáson szavazatukkal is 

támogatták, hogy továbbra is képviselőként dolgozzak a város fejlő-
déséért! Az önkormányzati munkával, településünk életével kapcso-
latos véleményüket, javaslataikat szívesen fogadom.  Pandur Ferenc

Fogadóóra
Várom önöket képviselői fogadóórámra a Baross Gábor utca 48. 

szám alatti irodámban (Egészségház bejáratával szemben) novem-
ber 21-én 17.30-tól. Kepli Lajos, országgyűlési képviselő
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„Itt van az ősz, itt van újra…”
Már „a vénasszonyok” nyarának is vége, egyre többször ködö-

sek a reggelek, nedvesek a közutak, járdák. Megtörtént az óraát-
állítás, ami megint csak a rövid nappalokat jelenti, így ismét el-
jött az ideje a megváltozott közlekedési feltételekre történő figye-
lemfelhívásnak.

A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak 
a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra is vonatkozik! 

A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felsze-
relések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését 
szolgálják, ezért – ugyan csak külterületen kötelező –, de tanácsos 
azokat lakott területen belül is viselni este, éjszaka, rossz látási vi-
szonyok között.

A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban a gépjárművek-
kel közlekedőket érinti. A műszaki állapot felülvizsgálata mellett 
lassan itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves uta-
kon, +7 fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon kis tapa-
dással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit 
ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékle-
ten is rugalmas marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz 
vele a fékút is.

A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek vi-
lágítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő használa-
tát, ezért is nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A 
fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanak-
kor a rosszabb út- és látásviszonyok miatt nagyobb követési távol-
ságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövet-
keztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyeb-
ben korrigálhatóak. 

A sérüléssel járó balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak 
nem megfelelően megválasztott sebesség okozza. Nem a traffipax ál-
tal mért sebesség túllépésre gondolok, hanem az úgynevezett relatív 
sebességre, amely az út- és látásviszonyoktól, a vezető gyakorlottsá-
gától, a forgalmi helyzettől függ. 

A téli felkészülés nem csak a közlekedés részvevőire vonatkozik, 
hanem mindnyájunkra. A tüzelő és tárolható termények beszerzé-
sének a napjait éljük.

Találkozunk krumpli, káposzta, gyümölcs és más termények áru-
sítóival, ugyanakkor gyakoribb a téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megje-
lenése is. Ha vásárlási szándéka van, inkább a már ismert eladókat, 
forgalmazókat keresse. 

Az újságokból, internetről választott ismeretlen, csak mobil tele-
fonon utolérhető személyek körében fordul elő gyakran, hogy nem 
a kialkudott, hanem nedves vagy jóval kevesebb fát szállítanak, eset-
leg a kifizetett előlegre nem is szállítanak semmit.

A termény, a fa felvásárlók, eladók, a házalók köréből kerülhet-
nek ki a terepszemlét tartó bűnözők, akik időseket, értékes dolgo-
kat őrző vagy szállásnak használható lakatlan nyaralókat keresgélve 
járják a környéket. 

Kérjék számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató idege-
nektől, mit keresnek az utcában, és azonnal értesítsék a rendőrséget!

Ha már fűtésre készülünk:
• Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál, ne alkohollal tartsuk 

melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő fizikai teljesí-
tő képességhez, így könnyen kihűléshez vezethet.

• Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal műkö-
dő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a tragédiát el-
kerülhessük.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Évkezdés a berényi iskolában
Erdei iskola a Bükkben

Az erdei iskola mindig nagy élmény számunkra. Csodálatos kör-
nyezetben a Bükk hegység legmagasabban fekvő fennsíkja mellett 
található Hotel Medves szállóban tölthettünk el négy élmények-
ben gazdag napot. A környéken meglátogattuk a Salgó várát, és a 
Szlovákiában található, Somoskő várát. Ez utóbbi vár érdekessége, 
hogy a település, Somoskő Magyarországon található, míg a vár már 
Szlovák fennhatóságú területen. 

A Novohrad-Nógrád Geopark 2010-ben lett tagja az Európai- és 
egyenes ágon a Globális Geoparkok Hálózatának.

Első nap Hollókő csodálatos és néprajzi hagyományokban 
gazdag épületeit néztük meg, betekintve az egykor benne élő 
emberek mindennapjainak, munkájuknak életébe. Itt tudtuk 
meg, hogy Hollókő a világörökség része. 

Szállásunktól alig pár perce volt található Közép-Európa leg-
nagyobb területű bazaltfennsíkja, a Medves-fennsík. 

A fennsíkon sétálva szép kilátás nyílt a Mátrára, a közeli 
Salgóról és a somoskői várból tiszta időben pedig a Kárpátok kö-
zeli hegyvonulataira.

Salgótarjánban egy igazi bányában voltunk. A kötelező védő-
sisak felvétele után elindultunk vezetőnkkel le a bányá-
ba. A nyirkos, félhomályban a tárnákon vezető úton be-
pillantást nyerhettünk a mélyművelésű bányák dolgo-
zóinak igen kemény, embert próbáló, mindennapi éle-
tébe. Sokunkat megdöbbentett, hogy az energiát adó 
szén mennyi fáradságos munka árán kerül el a felhasz-
nálóhoz, sarkallva ezzel bennünket az energia tudatos-
ságra.

Az ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi te-
rületen egy napot töltöttünk. Megnézhettük az ősmarad-

ványokat, kiállítást, valamint egy 4D-s kisfilmet arról, hogy milyen 
is lehetett a növény és állatvilág 23 millió évvel ezelőtt.

Megmásztuk a Badacsonyt!
Szikrázó napsütés, túrabakancs és öt busznyi vidám gyerek – 

mindössze ennyi kellett ahhoz, hogy tanárainknak köszönhetően 
egy remek napot töltsünk együtt október egyik hétvégéjén.

A célállomás Badacsony és a hegy tetején található Kisfaludy-ki-
látó volt. 

Kirándulásunk a szőlőtermesztésre kiválóan alkalmas hegy ki-
épített sétaútvonalán indult régi pincesorok között. Gyaloglás 
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gondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak a szíve 
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Az erdei iskolából sok-sok információval, élménnyel jöttünk 
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szempontból is érdekes területére. 

A 2014/2015-ös tanév első két hónapja is sok-sok teendővel, az 
évkezdés szokásos izgalmaival indult. Az első osztályban 22 gyer-
mek kezdte meg tanulmányait, rajtuk kívül iskolánkba az alsó tago-
zaton hét, a felső tagozaton pedig négy új tanuló érkezett. 

A szeptemberi papírgyűjtésen, amelyet idén is Zsapka Andrea, a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus szervezett meg, szinte az is-
kola minden tanulója részt vállalt: szülők és gyerekek egyaránt lelke-
sen gyűjtötték a felesleges papírt. A papírgyűjtésből származó össze-
get tehetséges tanulóink versenyeztetésére, valamint a diákok sza-
badidős programjaira fordítjuk. 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is iskolánk tanu-
lói reál (matematikai, természettudományos) és humán (történel-
mi, anyanyelvi, idegen nyelvi) versenyeken egyaránt indulnak, ame-
lyekre a tehetséggondozó órákon kívül saját szabadidejükben is ké-
szülnek tanáraik segítségével. A Vörösberényi Iskolától indult a ha-
gyományos színes szüreti felvonulás, amelyen iskolánk diákjai közül 
többen is részt vettek családtagjaikkal. 

Szeptember 20-án különböző sportos, ügyességi próbákon vettek 
részt diákjaink. Az alsósok bekapcsolódtak a városi sportnap prog-
ramjaiba az iskolai kültéri pályáin, a felső tagozatosok számára pe-
dig iskolánk szaktanárai találtak ki érdekes tevékenységeket, mint 
például irodalmi és nyelvi kvízekkel összekötött célba dobó verseny, 
tréfás ügyességi játékok, mini golf, asztalteniszezés.

Szeptember végén a 8/A osztályos tanulók (Kozma Botond és 
Ficsor Balázs) Rózsás Józsefné összeállítása alapján irodalmi felol-
vasással színesítették A kerékpáros időutazás című kiállítás megnyi-
tóját a Pannónia Kulturális Központban. Gárdonyi Géza A bicik-
li című századfordulót idéző elbeszéléséből hallhattak részleteket a 
diákoktól az érdeklődők. Az iskola 20 felsős tanulója vett részt si-
kerrel a Veszprémben megrendezett megyei Köztársaság Kupa atlé-
tikai versenyeiben. Dobogós két tanuló lett: Juhász Fanni 1. helye-
zést, Koszorus Simon pedig 2. helyezést ért el kislabdahajításban. A 
többi versenyző is jó helyezéssel büszkélkedhet.

Az aradi vértanúk tiszteletére a 8/A osztály készült méltó megem-
lékezéssel. Osztályfőnökük, Rózsás Józsefné szerkesztette a műsort 
és készítette fel a diákokat. Az iskolai ünnepély után a tanulók a vá-
rosi megemlékezésen is szerepeltek. 

Egészségnapon vehettek részt október közepén iskolánk tanulói Pa-
taki Éva tanárnő és az alsó tagozatos munkaközösség szervezésében. Az 
egészséges életmódot népszerűsítő programokon a gyerekek nemcsak 
új ismeretekkel gazdagodhattak, hanem meg is kóstolhattak jó néhány 
egészséges ételt: zöldség- és gyümölcssalátákat, növényi pástétomokat 
készítettek szülők közreműködésével. Az alsó tagozatosok kipróbálhat-
ták a lisztkészítést egy kézi malom segítségével, amely két lelkes szülő, 
Szőlősi Lajos és Séllei Katalin jóvoltából vendégeskedett az iskolában.

A játékos feladatok mindenkit megmozgattak
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A Novohrad-Nógrád Geopark 2010-ben lett tagja az Európai- és 
egyenes ágon a Globális Geoparkok Hálózatának.

Első nap Hollókő csodálatos és néprajzi hagyományokban 
gazdag épületeit néztük meg, betekintve az egykor benne élő 
emberek mindennapjainak, munkájuknak életébe. Itt tudtuk 
meg, hogy Hollókő a világörökség része. 

Szállásunktól alig pár perce volt található Közép-Európa leg
nagyobb területű bazaltfennsíkja, a Medves-fennsík. 

A fennsíkon sétálva szép kilátás nyílt a Mátrára, a közeli 
Salgóról és a somoskői várból tiszta időben pedig a Kárpátok kö
zeli hegyvonulataira.

Salgótarjánban egy igazi bányában voltunk. A kötelező védő
sisak felvétele után elindultunk vezetőnkkel le a bányá
ba. A nyirkos, félhomályban a tárnákon vezető úton be
pillantást nyerhettünk a mélyművelésű bányák dolgo
zóinak igen kemény, embert próbáló, mindennapi éle
tébe. Sokunkat megdöbbentett, hogy az energiát adó 
szén mennyi fáradságos munka árán kerül el a felhasz
nálóhoz, sarkallva ezzel bennünket az energia tudatos
ságra.

Az ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi te

közben megtudtuk, hogy a Badacsony a Tapolcai-medence leg-
magasabb tanúhegye, legmagasabb pontja 437,4 m. Első pihe-
nőnk a Szegedy Róza-háznál volt, ahol gyö-
nyörködtünk a panorámában, a hegyről a ki-
kötőre és a déli parton fekvő Fonyódra lát-
tunk rá. Az egykori prés- és lakóházban élt 
a neves költő, Kisfaludy Sándor és felesége, 
Szegedy Róza. A két fiatal a helyi szüreten is-
merkedett meg. A ház ma emlékmúzeumként 
működik.

Ezután a Rózsakőként ismert bazalttömb-
nél álltunk meg. A névválasztás mögött egy 
helyi legenda rejlik. Kisfaludy Sándor feleségével, 
Szegedy Rózával szívesen üldögélt ezen a kövön, a 
Balaton szépségében gyönyörködve. A helyiek sze-
rint a Rózsakő varázserővel bír. „Hogyha egy leány 
meg egy legény ráül a kőre, háttal a Balatonnak, 
egymás kezét fogva, még abban az évben egymáséi 
lesznek. De az is elég, ha a leány ül a kőre háttal a tónak, rá-
gondol szerelmesére és felsóhajt. Akire gondol, annak a szíve 
érte fog dobogni.”

A Kisfaludy-kilátóhoz vezető utolsó szakasz már jóval mere-
dekebb volt, csak libasorban tudtunk haladni a csúszós bazalt-
köveken, amik gyakran gurultak lefelé tanáraink nagy örömé-
re. Végül felértünk a kilátóhoz, ahol elénk tárultak a vulkanikus 
tanúhegyek: a Csobánc, a Gulács, a Szent-György hegy, a Tó-
ti-hegy és a Szigligeti-hegy.

Lefelé már jóval gyorsabban haladtunk, így még egy kis szabad-
programot is kaptunk. Kényelmesen meguzsonnáztunk, majd jó-
kedvűen, de kicsit fáradtan szálltunk fel a buszra, és indultunk 
haza.

Az erdei iskolából sok-sok információval, élménnyel jöttünk 
haza. Kívánjuk, hogy minden tanuló eljusson ide, Magyarország 
egyik csodálatos természeti ritkaságokban gazdag és kultúrtörténeti 
szempontból is érdekes területére. 

A 2014/2015-ös tanév első két hónapja is sok-sok teendővel, az 
évkezdés szokásos izgalmaival indult. Az első osztályban 22 gyer-
mek kezdte meg tanulmányait, rajtuk kívül iskolánkba az alsó tago-
zaton hét, a felső tagozaton pedig négy új tanuló érkezett. 

A szeptemberi papírgyűjtésen, amelyet idén is Zsapka Andrea, a 
diákönkormányzatot segítő pedagógus szervezett meg, szinte az is-
kola minden tanulója részt vállalt: szülők és gyerekek egyaránt lelke-
sen gyűjtötték a felesleges papírt. A papírgyűjtésből származó össze-
get tehetséges tanulóink versenyeztetésére, valamint a diákok sza-
badidős programjaira fordítjuk. 

A korábbi évekhez hasonlóan ebben a tanévben is iskolánk tanu-
lói reál (matematikai, természettudományos) és humán (történel-
mi, anyanyelvi, idegen nyelvi) versenyeken egyaránt indulnak, ame-
lyekre a tehetséggondozó órákon kívül saját szabadidejükben is ké-
szülnek tanáraik segítségével. A Vörösberényi Iskolától indult a ha-
gyományos színes szüreti felvonulás, amelyen iskolánk diákjai közül 
többen is részt vettek családtagjaikkal. 

Szeptember 20-án különböző sportos, ügyességi próbákon vettek 
részt diákjaink. Az alsósok bekapcsolódtak a városi sportnap prog-
ramjaiba az iskolai kültéri pályáin, a felső tagozatosok számára pe-
dig iskolánk szaktanárai találtak ki érdekes tevékenységeket, mint 
például irodalmi és nyelvi kvízekkel összekötött célba dobó verseny, 
tréfás ügyességi játékok, mini golf, asztalteniszezés.

Szeptember végén a 8/A osztályos tanulók (Kozma Botond és 
Ficsor Balázs) Rózsás Józsefné összeállítása alapján irodalmi felol-
vasással színesítették A kerékpáros időutazás című kiállítás megnyi-
tóját a Pannónia Kulturális Központban. Gárdonyi Géza A bicik-
li című századfordulót idéző elbeszéléséből hallhattak részleteket a 
diákoktól az érdeklődők. Az iskola 20 felsős tanulója vett részt si-
kerrel a Veszprémben megrendezett megyei Köztársaság Kupa atlé-
tikai versenyeiben. Dobogós két tanuló lett: Juhász Fanni 1. helye-
zést, Koszorus Simon pedig 2. helyezést ért el kislabdahajításban. A 
többi versenyző is jó helyezéssel büszkélkedhet.

Az aradi vértanúk tiszteletére a 8/A osztály készült méltó megem-
lékezéssel. Osztályfőnökük, Rózsás Józsefné szerkesztette a műsort 
és készítette fel a diákokat. Az iskolai ünnepély után a tanulók a vá-
rosi megemlékezésen is szerepeltek. 

Egészségnapon vehettek részt október közepén iskolánk tanulói Pa-
taki Éva tanárnő és az alsó tagozatos munkaközösség szervezésében. Az 
egészséges életmódot népszerűsítő programokon a gyerekek nemcsak 
új ismeretekkel gazdagodhattak, hanem meg is kóstolhattak jó néhány 
egészséges ételt: zöldség- és gyümölcssalátákat, növényi pástétomokat 
készítettek szülők közreműködésével. Az alsó tagozatosok kipróbálhat-
ták a lisztkészítést egy kézi malom segítségével, amely két lelkes szülő, 
Szőlősi Lajos és Séllei Katalin jóvoltából vendégeskedett az iskolában.

A játékos feladatok mindenkit megmozgattak
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Sport
Évadnyitó a nyugdíjas klubban Barátságok építésének útján…

Egyesületünk, az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság fő 
céljaként több mint 10 éves működése során koordinálja Balaton-
almádi testvértelepüléseivel való kapcsolattartást, segíti a közös ren-
dezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöt-
tét és fejlesztését. 

A 2014. év is gazdagodott programokkal, baráti kapcsolatokkal. 
Márciusban Eggenfeldenben 3 fotóművészünk kiállítását szervez-
tük meg eggenfeldeni barátainkkal közösen. Milos József, Novák 
László, Pászti György kiállítását 2 hétig látogathatta a közönség a 
Sparkasse előcsarnokában.

Áprilisban Eggenfeldeni és Kalajoki diákok töltöttek egy-egy hetet 
Almádiban, Almádi Gimnazisták képviselői jártak Eggenfeldenben 
egy kulturális találkozón, Carcassonne-i barátainkkal városuk-
ban egyeztettük jövőbeli találkozásainkról elképzeléseinket. Bala-
tonalmádi 25 éves évfordulóján testvérvárosainkból: Eggenfelden, 
Nyitragerencsér, Kalajoki és Tusnádfürdő képviselői töltöttek ná-
lunk néhány napot. 

Május 29-június 1. között 55 bajor barátunk töltött nálunk kel-
lemes napokat. Révbérpusztára látogattunk el, útközben bemu-
tattuk turisztikai látványosságainkat. Tihanyi kirándulásuk után 
az Alsóörsi strandon láttuk őket vendégül, lovaskocsikáztak, majd 
este a Vörösberényi Kultúrházban tartottuk a közös estünket. Az 
Eggenfeldeni Oldtimer Club 25 tagja is csatlakozott hozzánk, akik 
ugyanebben az időben töltöttek néhány napot Almádiban.

A Júniust már előző év ősze óta nagyon vártuk. 2013-ban az er-
délyi Tusnádfürdővel kulturális találkozót hoztunk létre, 40-en, 
a Botorka és a Ringató Balaton Néptáncegyüttes részvételével 
utaztunk 2000 km-t, hogy segítsük a partnervárosi kapcsolat lét-
rejöttét. Június 26-29. között láthattuk vendégül Tusnádfürdői 
barátainkat. Minden embernek megtaláltuk a fogadó családját, 
hogy a barátságot ember-ember, család és család között építsük. 
Tihanyban az Apátságban és a Visszhangdombon töltöttünk ér-
tékes órákat, Balatonfüreden kisvonattal néztük meg a várost, 
az Alsóörsi strandon Hebling Zsolt polgármester fogadott ben-
nünket, a strandolás mellett ebédet adtunk. Este a Zóna étte-
remben Tóth István zenész várt bennünket a közös estre, tánco-
saink műsora mellett. Szombaton gyalogtúra az Óvári messzelá-
tóhoz és a Szent Jobb kápolnához. A Wesselényi strandon tölt-
hettek el néhány „vizes-napos” órát barátaink, s a Kisbetyár Büfé 
finom ebéddel látta el őket. Strandolás után néztük meg a szo-
borparkot, a látványszövödét és lovaskocsikáztunk. Este a Pé-
ter-Pál Napi Vigadalmon lépett fel a Tusnádfürdői Gyöngyvi-
rág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánccsoport, a Cándra népi 
zenekar és a Balatonalmádi Ringató Balaton Néptáncegyüttes. 
Közös fellépésük is nagy sikert aratott. A népművészeti must-
ra sem maradhatott el az árnyas fák alatti közös vacsora és bo-
rozgatás mellett. Vasárnap reggeli után vettünk búcsút erdélyi 
barátainktól. Szem nem maradt szárazon. A buszt a résztvevők 
fizették,utazásukhoz nem kaptak támogatást, mégis eljöttek hoz-
zánk. Az itt töltött idő minden költségét mi álltuk. A pályázati 
támogatások mellett egyesületi tagjaink munkája, a vendégül lá-
tás költségei, valamint dr. Walter Rózsa képviselő és Mayer Mik-
lós tagtársunk pénzbeli hozzájárulása is segítette a finanszíro-
zást, a programok és a teljes ellátás megoldását. A reggelit a fo-
gadó családok adták és szállították a vendéget a szálláshelyről a 
programhelyre és vissza. Köszönet érte mindenkinek. Az áldo-
zat megérte. 

Az év második feléről januárban adunk részletes híradást. 
Silló Piroska

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke

Az est „almádi híressége” Dr. Gráfik Imre néprajztudós volt

Ilyen volt... AtlÉtIKA nApJA
Idén az esős időjárás miatt a tavaszi időpont helyett szeptember-

ben, a sportpálya helyett pedig a Vörösberényi Általános Iskolában 
került megrendezésre a FI-LE Sportegyesület rendezvénye, ezúttal a 
VEDAC atlétikai klubbal együttműködésben. 

Az időjárás most kiváló volt, szikrázó napsütésben sportolhattuk, 
játszhattuk végig ezt a délelőttöt a gyerekekkel, és a helyszín is re-
mekül vizsgázott. Amíg az iskola sportpályáján a nagyobb gyere-
kek atlétikai feladatokat teljesítettek, az ovis gyerekek 6 próbájának 
helyszínét a iskola előtti mandulafák szegélyezte játszótér biztosítot-
ta. Volt futópálya, akadálypálya, távolugrás helyből és nekifutásból, 
kislabda- és játékos gerelyhajítás. A gyerekek nagy örömmel telje-
sítették a feladatokat, bár az ovisok számára az idővel és a mérősza-
laggal való versenyzés még nem igazán ösztönző, őket inkább a szü-
lők szurkolása ösztökélte jó teljesítményre, na meg a begyűjtött pe-
csétek száma. 

A sportteljesítmények felmérését követően még egy plusz feladat 
várt a gyerekekre egy kis kézműveskedés formájában. Amint össze-
gyűlt a 6+1 pecsét, a gyerekek már át is vehették a garantált aján-
dékukat, egy tölcséres jégkrémet, ami jól esett a nagy melegben a 
mozgás után. Amíg vártuk, hogy a szervezők összesítsék az eredmé-
nyeket, különböző játékok és mozgásfejlesztő eszközök segítségével 
múlattuk az időnket az udvaron. A díjkiosztón 6 kategóriában dí-
jazták az első 3 helyezettet, a legügyesebbek értékes ajándékokat ve-
hettek át, azonban kétség kívül minden résztvevő egy élménnyel lett 
gazdagabb. Várjuk a következő sportnapot, mi biztosan ott leszünk!
 Tardi Hajnalka Márk és Kornél anyukája

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki segített, tá-
mogatta, részt vett a Mozogni Öröm Mozgalom Atlétika napján! 
Köszönjük, hogy segítettek egy mozgással, vidámsággal, ajándékok-
kal teli délelőttöt varázsolni a gyerekeknek!

 Beckerné Sabján Ottilia FI-LE SE elnöke

Őszi taekwon-do eredmények
Október 10-12. között a pestszentimrei Sportkastélyban került 

megrendezésre a VI. ITF Taekwon-do Európa Kupa, melynek első 
napján tartották a nemzetközi gyerekversenyt. Az eseményre több, 
mint 290 versenyző nevezett, összesen húsz országból. 

A Mongúzok Taekwon-do SE Balatonalmádi csapata 3 fővel kép-
viseltette magát a rangos „gyermek Európa Kupa” versenyen, forma-
gyakorlat versenyszámban. Szolgai Bence fegyelmezett gyakorlatot 
mutatott be, szoros versenyben, de alulmaradt a későbbi aranyérmes-
sel szemben. Zuba Noémi kemény, jó formagyakorlatot mutatott be, 
szintén a későbbi aranyérmestől kapott ki 3:2 arányban, az 5. helyen 
végzett. Howe Peter szépen, dinamikusan versenyzett, első ellenfe-
lét magabiztosan verte. Az éremért indult a következő körben, sajnos 
3:2-re kikapott egy apró kéztartási hiba miatt. Az 5. helyen végzett.

Október 25-én tartották a már-már hagyományosnak mondha-
tó őszi küzdelmi Pétfürdő Kupa megyei versenyt. 8 csapat 69 ver-
senyzője indult megmérettetni magát, köztük 8 (gyerek és felnőtt) 
mongúzzal. 2 aranyérmet (Komáromi Dániel és Kránicz Gábor), 
3 ezüstérmet (Domonics Mihály, Howe Peter, Somogyi Boldizsár) 
és 3 bronzérmet (Juhász Döme, Sasvári Alíz, Sasári Emese) sikerült 
begyűjteni.

Világbajnokság lengyelországban
Ebben az évben 2014. október 15-19. között Lengyelország adott 

otthont Sczeczin városában a karate világbajnokságnak. Ezen a vi-
lágversenyen 36 ország, 1700 versenyzője mérte össze tudását.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület/Nippon 
Dojo, Kiss Maja és Rézmüves Miklós edző is részt vett ezen a ran-
gos, színvonalas versenyen a Shotokan Dojo-k Szövetségének válo-
gatott kerettagjaként és edzőjeként képviselték hazánkat, Magyar-
országot. Ezen a magas színvonalú, rangos világversenyen Kiss Maja 
Kumite/küzdelem versenyszámban harmadik helyezést, bronzér-
met nyert. Kata/formagyakorlat versenyszámban pedig 5. helyen 
végzett. Maja 9 éves, 3 éve karatézik. Balatonfűzfőn él szüleivel 
és a Fűzfői Irinyi János általános iskola tanulója. A Balatonalmádi 
Shotokan Karate-Do S. E. sportolója Rézmüves Miklós 5. dan-os 
Sensei tanítványaként jár rendszeresen edzésre Balatonalmádiba, a 
Györgyi Dénes Általános Iskola sportcsarnokába. Szorgalmas, ki-
tartó munkájának és a Karate harcművészet szeretetének köszönhe-
tően jutott el idáig. Az év elején Maja már részt vett az egri Európa 
Bajnokságon, ahol csapatban ezüst, egyéniben bronzérmes lett. A 
heti 4-5 edzésen és a nyári edzőtáborokon nyújtott maximális helyt-
állása meghozta ezt a nagyszerű sikert.

Gratulálunk Kiss Majának és edzőjének, Rézmüves Miklós 5. 
Dan-os mesternek.

Kick-box siker a taekwondo-ban
Eredményesen indult az őszi versenyszezon. A Balatonalmádi 

Taekwon-do klub edzője Bécsi Nikolett az Esztergomban rende-
zett Kick-box Light kontakt Országos Bajnokságon II. helyezést, 
ezüstérmet szerzett. Nikolett felnőtt 55 kg-ban a saját súlycsoport-
jánál egy kategóriával feljebb nevezett, hogy kipróbálja magát jóval 
nagyobb ellenfelek között. A felnőtt mezőny legkönnyebb verseny-
zőjeként jutott a döntőig, ahol pontozással maradt alul, ellenfelével 
szemben. Következő hétvégén a szakág nyílt nemzetközi kupáján a 
18-ik Tököl Kupán indul két versenyszámban (Pont Fighter és is-
mét Light kontakt szabályrendszerben). Felkészülését Balatonalmá-
diban a Kéttannyelvű Gimnáziumban működő Taekwon-do klub-
ban Vajky László edző irányítja.

Elszállt a nyár. A Vörösberényi Nyugdíjas klub ezért a Kalocsáné 
és Ráczné által készített jól sikerült lecsópartival nyitotta meg szep-
tember elején az őszi szezont, melyen Lencse Sándor klubelnök be-
számolt a tartalmas, felejthetetlen nyári kirándulásokról, amit a 
klub háromszázezer forinttal támogatott, majd bemutatta az utazá-
sokról készített videofilmet. Az öt kiránduláson 262 fő vett részt a 
szokásos jó hangulatban.

A szeptember végi zenés születésnapi rendezvényen pedig, me-
lyen 120 fő vett részt, Lencse Sándor elmondta, hogy a klub nép-
dalköre és néptánccsoportja valamennyi városi és civil szervezet ren-
dezvényén nagy sikerrel szerepelt, a táncosok október elején a test-
vérvárosi eggenfeldeni szereplésre kaptak meghívást, az énekesek 
pedig az ajkai megyei találkozóra készülnek. 

A két csoport működésére a nyugdíjas klub két sikeres pályáza-
ton összesen 350 ezer forint önkormányzati támogatást nyert el. Az 
elnökség által kiadott támogatói jegyekből pedig összesen 300 700 
forint gyűlt össze a fellépő ruhák cseréjére. A nyári Máté Péter jóté-
konysági emlékkoncert bevételét, 85 500 forintot Tóth István fel-
ajánlotta a csoportoknak. Ezt a nagyvonalú gesztust, és Tóth István 
eddigi áldozatos munkáját a tagság nevében a klub elnöke és a cso-
portok vezetői – Kovácsné és Veleginé – fémbe vésett oklevéllel kö-
szönték meg a zenésznek.

Ezután Lencse Sándor virágcsokorral köszöntötte a Gönczi, a Ko-
vács, a Rácz és a Szecsődi házaspárt 50. házassági évfordulójukon, 
Ezúton is gratulálunk nekik.

A klubban ebben az évben is szerveznek számítógépes tanfolya-
mot, amire november 12-ig jelentkezhet bárki. A feltételek nagyon 
kedvezőek! Érdemes kihasználni.

A hagyomány szerint december 4-én külön busszal az adventi ki-
világított Bécsbe és a csoki gyárba utaznak. Korlátozott számban 
nem klubtagok is jelentkezhetnek az útra.

Október 29-én az Idősek Napját színvonalas műsorral, kitünteté-
sek átadásával, ünnepi vacsorával fogják ünnepelni.

Híres ember nélkül ezúttal sem maradtak a klubtagok. Dr. Gráfik 
Imre kandidátus, néprajzkutató, almádi kötődésű tudós beszélt éle-
téről, munkásságáról, kutatásairól.

A meglepetésről ezúttal a Gönczi házaspár gondoskodott, akik 
50. házassági évfordulójuk alkalmából, saját költségükre meghívott 
Straub Dezső Jászai Mari díjas színművész humoros, énekes műso-
rával lepték meg a jelenlévőket.

Az augusztusban és szeptemberben születettek megajándékozása, 
gratulációja után pedig mi más következett volna, mint a szokásos 
zene és tánc!  Szolga Mária
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Sport
Évadnyitó a nyugdíjas klubban Barátságok építésének útján…

Egyesületünk, az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság fő 
céljaként több mint 10 éves működése során koordinálja Balaton-
almádi testvértelepüléseivel való kapcsolattartást, segíti a közös ren-
dezvények szervezését, a további partnervárosi kapcsolatok létrejöt-
tét és fejlesztését. 

A 2014. év is gazdagodott programokkal, baráti kapcsolatokkal. 
Márciusban Eggenfeldenben 3 fotóművészünk kiállítását szervez-
tük meg eggenfeldeni barátainkkal közösen. Milos József, Novák 
László, Pászti György kiállítását 2 hétig látogathatta a közönség a 
Sparkasse előcsarnokában.

Áprilisban Eggenfeldeni és Kalajoki diákok töltöttek egy-egy hetet 
Almádiban, Almádi Gimnazisták képviselői jártak Eggenfeldenben 
egy kulturális találkozón, Carcassonne-i barátainkkal városuk-
ban egyeztettük jövőbeli találkozásainkról elképzeléseinket. Bala-
tonalmádi 25 éves évfordulóján testvérvárosainkból: Eggenfelden, 
Nyitragerencsér, Kalajoki és Tusnádfürdő képviselői töltöttek ná-
lunk néhány napot. 

Május 29-június 1. között 55 bajor barátunk töltött nálunk kel-
lemes napokat. Révbérpusztára látogattunk el, útközben bemu-
tattuk turisztikai látványosságainkat. Tihanyi kirándulásuk után 
az Alsóörsi strandon láttuk őket vendégül, lovaskocsikáztak, majd 
este a Vörösberényi Kultúrházban tartottuk a közös estünket. Az 
Eggenfeldeni Oldtimer Club 25 tagja is csatlakozott hozzánk, akik 
ugyanebben az időben töltöttek néhány napot Almádiban.

A Júniust már előző év ősze óta nagyon vártuk. 2013-ban az er-
délyi Tusnádfürdővel kulturális találkozót hoztunk létre, 40-en, 
a Botorka és a Ringató Balaton Néptáncegyüttes részvételével 
utaztunk 2000 km-t, hogy segítsük a partnervárosi kapcsolat lét-
rejöttét. Június 26-29. között láthattuk vendégül Tusnádfürdői 
barátainkat. Minden embernek megtaláltuk a fogadó családját, 
hogy a barátságot ember-ember, család és család között építsük. 
Tihanyban az Apátságban és a Visszhangdombon töltöttünk ér-
tékes órákat, Balatonfüreden kisvonattal néztük meg a várost, 
az Alsóörsi strandon Hebling Zsolt polgármester fogadott ben-
nünket, a strandolás mellett ebédet adtunk. Este a Zóna étte-
remben Tóth István zenész várt bennünket a közös estre, tánco-
saink műsora mellett. Szombaton gyalogtúra az Óvári messzelá-
tóhoz és a Szent Jobb kápolnához. A Wesselényi strandon tölt-
hettek el néhány „vizes-napos” órát barátaink, s a Kisbetyár Büfé 
finom ebéddel látta el őket. Strandolás után néztük meg a szo-
borparkot, a látványszövödét és lovaskocsikáztunk. Este a Pé-
ter-Pál Napi Vigadalmon lépett fel a Tusnádfürdői Gyöngyvi-
rág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánccsoport, a Cándra népi 
zenekar és a Balatonalmádi Ringató Balaton Néptáncegyüttes. 
Közös fellépésük is nagy sikert aratott. A népművészeti must-
ra sem maradhatott el az árnyas fák alatti közös vacsora és bo-
rozgatás mellett. Vasárnap reggeli után vettünk búcsút erdélyi 
barátainktól. Szem nem maradt szárazon. A buszt a résztvevők 
fizették,utazásukhoz nem kaptak támogatást, mégis eljöttek hoz-
zánk. Az itt töltött idő minden költségét mi álltuk. A pályázati 
támogatások mellett egyesületi tagjaink munkája, a vendégül lá-
tás költségei, valamint dr. Walter Rózsa képviselő és Mayer Mik-
lós tagtársunk pénzbeli hozzájárulása is segítette a finanszíro-
zást, a programok és a teljes ellátás megoldását. A reggelit a fo-
gadó családok adták és szállították a vendéget a szálláshelyről a 
programhelyre és vissza. Köszönet érte mindenkinek. Az áldo-
zat megérte. 

Az év második feléről januárban adunk részletes híradást. 
Silló Piroska

Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság elnöke

Az est „almádi híressége” Dr. Gráfik Imre néprajztudós volt

Ilyen volt... AtlÉtIKA nApJA
Idén az esős időjárás miatt a tavaszi időpont helyett szeptember-

ben, a sportpálya helyett pedig a Vörösberényi Általános Iskolában 
került megrendezésre a FI-LE Sportegyesület rendezvénye, ezúttal a 
VEDAC atlétikai klubbal együttműködésben. 

Az időjárás most kiváló volt, szikrázó napsütésben sportolhattuk, 
játszhattuk végig ezt a délelőttöt a gyerekekkel, és a helyszín is re-
mekül vizsgázott. Amíg az iskola sportpályáján a nagyobb gyere-
kek atlétikai feladatokat teljesítettek, az ovis gyerekek 6 próbájának 
helyszínét a iskola előtti mandulafák szegélyezte játszótér biztosítot-
ta. Volt futópálya, akadálypálya, távolugrás helyből és nekifutásból, 
kislabda- és játékos gerelyhajítás. A gyerekek nagy örömmel telje-
sítették a feladatokat, bár az ovisok számára az idővel és a mérősza-
laggal való versenyzés még nem igazán ösztönző, őket inkább a szü-
lők szurkolása ösztökélte jó teljesítményre, na meg a begyűjtött pe-
csétek száma. 

A sportteljesítmények felmérését követően még egy plusz feladat 
várt a gyerekekre egy kis kézműveskedés formájában. Amint össze-
gyűlt a 6+1 pecsét, a gyerekek már át is vehették a garantált aján-
dékukat, egy tölcséres jégkrémet, ami jól esett a nagy melegben a 
mozgás után. Amíg vártuk, hogy a szervezők összesítsék az eredmé-
nyeket, különböző játékok és mozgásfejlesztő eszközök segítségével 
múlattuk az időnket az udvaron. A díjkiosztón 6 kategóriában dí-
jazták az első 3 helyezettet, a legügyesebbek értékes ajándékokat ve-
hettek át, azonban kétség kívül minden résztvevő egy élménnyel lett 
gazdagabb. Várjuk a következő sportnapot, mi biztosan ott leszünk!
 Tardi Hajnalka Márk és Kornél anyukája

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki segített, tá-
mogatta, részt vett a Mozogni Öröm Mozgalom Atlétika napján! 
Köszönjük, hogy segítettek egy mozgással, vidámsággal, ajándékok-
kal teli délelőttöt varázsolni a gyerekeknek!

 Beckerné Sabján Ottilia FI-LE SE elnöke

Őszi taekwon-do eredmények
Október 10-12. között a pestszentimrei Sportkastélyban került 

megrendezésre a VI. ITF Taekwon-do Európa Kupa, melynek első 
napján tartották a nemzetközi gyerekversenyt. Az eseményre több, 
mint 290 versenyző nevezett, összesen húsz országból. 

A Mongúzok Taekwon-do SE Balatonalmádi csapata 3 fővel kép-
viseltette magát a rangos „gyermek Európa Kupa” versenyen, forma-
gyakorlat versenyszámban. Szolgai Bence fegyelmezett gyakorlatot 
mutatott be, szoros versenyben, de alulmaradt a későbbi aranyérmes-
sel szemben. Zuba Noémi kemény, jó formagyakorlatot mutatott be, 
szintén a későbbi aranyérmestől kapott ki 3:2 arányban, az 5. helyen 
végzett. Howe Peter szépen, dinamikusan versenyzett, első ellenfe-
lét magabiztosan verte. Az éremért indult a következő körben, sajnos 
3:2-re kikapott egy apró kéztartási hiba miatt. Az 5. helyen végzett.

Október 25-én tartották a már-már hagyományosnak mondha-
tó őszi küzdelmi Pétfürdő Kupa megyei versenyt. 8 csapat 69 ver-
senyzője indult megmérettetni magát, köztük 8 (gyerek és felnőtt) 
mongúzzal. 2 aranyérmet (Komáromi Dániel és Kránicz Gábor), 
3 ezüstérmet (Domonics Mihály, Howe Peter, Somogyi Boldizsár) 
és 3 bronzérmet (Juhász Döme, Sasvári Alíz, Sasári Emese) sikerült 
begyűjteni.

Világbajnokság lengyelországban
Ebben az évben 2014. október 15-19. között Lengyelország adott 

otthont Sczeczin városában a karate világbajnokságnak. Ezen a vi-
lágversenyen 36 ország, 1700 versenyzője mérte össze tudását.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport Egyesület/Nippon 
Dojo, Kiss Maja és Rézmüves Miklós edző is részt vett ezen a ran-
gos, színvonalas versenyen a Shotokan Dojo-k Szövetségének válo-
gatott kerettagjaként és edzőjeként képviselték hazánkat, Magyar-
országot. Ezen a magas színvonalú, rangos világversenyen Kiss Maja 
Kumite/küzdelem versenyszámban harmadik helyezést, bronzér-
met nyert. Kata/formagyakorlat versenyszámban pedig 5. helyen 
végzett. Maja 9 éves, 3 éve karatézik. Balatonfűzfőn él szüleivel 
és a Fűzfői Irinyi János általános iskola tanulója. A Balatonalmádi 
Shotokan Karate-Do S. E. sportolója Rézmüves Miklós 5. dan-os 
Sensei tanítványaként jár rendszeresen edzésre Balatonalmádiba, a 
Györgyi Dénes Általános Iskola sportcsarnokába. Szorgalmas, ki-
tartó munkájának és a Karate harcművészet szeretetének köszönhe-
tően jutott el idáig. Az év elején Maja már részt vett az egri Európa 
Bajnokságon, ahol csapatban ezüst, egyéniben bronzérmes lett. A 
heti 4-5 edzésen és a nyári edzőtáborokon nyújtott maximális helyt-
állása meghozta ezt a nagyszerű sikert.

Gratulálunk Kiss Majának és edzőjének, Rézmüves Miklós 5. 
Dan-os mesternek.

Kick-box siker a taekwondo-ban
Eredményesen indult az őszi versenyszezon. A Balatonalmádi 

Taekwon-do klub edzője Bécsi Nikolett az Esztergomban rende-
zett Kick-box Light kontakt Országos Bajnokságon II. helyezést, 
ezüstérmet szerzett. Nikolett felnőtt 55 kg-ban a saját súlycsoport-
jánál egy kategóriával feljebb nevezett, hogy kipróbálja magát jóval 
nagyobb ellenfelek között. A felnőtt mezőny legkönnyebb verseny-
zőjeként jutott a döntőig, ahol pontozással maradt alul, ellenfelével 
szemben. Következő hétvégén a szakág nyílt nemzetközi kupáján a 
18-ik Tököl Kupán indul két versenyszámban (Pont Fighter és is-
mét Light kontakt szabályrendszerben). Felkészülését Balatonalmá-
diban a Kéttannyelvű Gimnáziumban működő Taekwon-do klub-
ban Vajky László edző irányítja.

Elszállt a nyár. A Vörösberényi Nyugdíjas klub ezért a Kalocsáné 
és Ráczné által készített jól sikerült lecsópartival nyitotta meg szep-
tember elején az őszi szezont, melyen Lencse Sándor klubelnök be-
számolt a tartalmas, felejthetetlen nyári kirándulásokról, amit a 
klub háromszázezer forinttal támogatott, majd bemutatta az utazá-
sokról készített videofilmet. Az öt kiránduláson 262 fő vett részt a 
szokásos jó hangulatban.

A szeptember végi zenés születésnapi rendezvényen pedig, me-
lyen 120 fő vett részt, Lencse Sándor elmondta, hogy a klub nép-
dalköre és néptánccsoportja valamennyi városi és civil szervezet ren-
dezvényén nagy sikerrel szerepelt, a táncosok október elején a test-
vérvárosi eggenfeldeni szereplésre kaptak meghívást, az énekesek 
pedig az ajkai megyei találkozóra készülnek. 

A két csoport működésére a nyugdíjas klub két sikeres pályáza-
ton összesen 350 ezer forint önkormányzati támogatást nyert el. Az 
elnökség által kiadott támogatói jegyekből pedig összesen 300 700 
forint gyűlt össze a fellépő ruhák cseréjére. A nyári Máté Péter jóté-
konysági emlékkoncert bevételét, 85 500 forintot Tóth István fel-
ajánlotta a csoportoknak. Ezt a nagyvonalú gesztust, és Tóth István 
eddigi áldozatos munkáját a tagság nevében a klub elnöke és a cso-
portok vezetői – Kovácsné és Veleginé – fémbe vésett oklevéllel kö-
szönték meg a zenésznek.

Ezután Lencse Sándor virágcsokorral köszöntötte a Gönczi, a Ko-
vács, a Rácz és a Szecsődi házaspárt 50. házassági évfordulójukon, 
Ezúton is gratulálunk nekik.

A klubban ebben az évben is szerveznek számítógépes tanfolya-
mot, amire november 12-ig jelentkezhet bárki. A feltételek nagyon 
kedvezőek! Érdemes kihasználni.

A hagyomány szerint december 4-én külön busszal az adventi ki-
világított Bécsbe és a csoki gyárba utaznak. Korlátozott számban 
nem klubtagok is jelentkezhetnek az útra.

Október 29-én az Idősek Napját színvonalas műsorral, kitünteté-
sek átadásával, ünnepi vacsorával fogják ünnepelni.

Híres ember nélkül ezúttal sem maradtak a klubtagok. Dr. Gráfik 
Imre kandidátus, néprajzkutató, almádi kötődésű tudós beszélt éle-
téről, munkásságáról, kutatásairól.

A meglepetésről ezúttal a Gönczi házaspár gondoskodott, akik 
50. házassági évfordulójuk alkalmából, saját költségükre meghívott 
Straub Dezső Jászai Mari díjas színművész humoros, énekes műso-
rával lepték meg a jelenlévőket.

Az augusztusban és szeptemberben születettek megajándékozása, 
gratulációja után pedig mi más következett volna, mint a szokásos 
zene és tánc!  Szolga Mária
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Egyenlő esélyekkel
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Balatonalmádi 

is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-
2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitá-
sának biztosítása” című kiemelt projekt keretén belül a helyi esély-
egyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kuta-
tó Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkor-
mányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formá-
jában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte 
egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Balatonalmádi Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Balatonalmádi város önkormányzata fontos feladatnak tekinti la-

kosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szoli-
daritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózá-
si esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmé-
nyek illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, 
ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Keszey János 
polgármester az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:

„Önkormányzatunk legfontosabb célja, hogy biztosítsa a lakosság 
számára az elért életminőség fenntartását, és olyan támogatói kör-
nyezetet hozzon létre, amely lehetőséget teremt a folyamatos fejlő-
déshez. Fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a közösséghez és a lakó-
környezethez való kötődést, valamint megfelelő hozzáférést bizto-
sítsunk és bővítsük azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyek se-
gítségével javíthatjuk a kijelölt célcsoportok helyzetét. 2014 októ-
berétől településünkön is működik a Nóra-hálózat, amely a nők el-
helyezkedését és a női esélyegyenlőséget hivatott támogatni, illetve 
elősegíteni. A Nóra-pontok álláskeresési, karriertervezési valamint 
anti diszkriminációs tanácsadást nyújtanak. A hálózat és a pontok 
ötlet- és egyben projektgazdája a JÓ LÉT Alapítvány. Az új beruhá-
zások és felújítások az előírt jogszabályoknak megfelelően kizárólag 
akadálymentesített környezet létrehozásával történhetnek. Így jött 
létre uniós támogatással az Egészségügyi Központ, a Györgyi Dénes 
Iskola és tornaterem, illetve a Szociális Alapellátási Központ is. To-
vábbá tervezés alatt áll az Önkormányzat és a Járási Hivatal épüle-
tének akadálymentesítése is. Örömmel vettünk részt a TKKI prog-
ramjában, amelynek segítségével felmérhettük a településünkön élő 
társadalmi csoportok helyzetét, és lehetőségünk nyílt reálisan meg-
valósítható intézkedési tervek megfogalmazására, amelyeket igyek-
szünk a lehetőségekhez mérten minél előbb megvalósítani.”

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a 

hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 
321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyúj-
tott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú pro-
jekt keretében. 

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartal-
mazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, 
nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgá-
lat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkor-
mányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a 
helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együtt-
működve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgo-
zott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket két-
évenként felülvizsgálnak. 

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.
tkki.hu-n olvashatnak. 

Az „Otthon Melege program”, 
avagy pályázati lehetőség fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére

A most induló 7 éves EU ciklusban a gazdálkodó szervezetek, 
költségvetési szervek mellett több lehetőséghez jutnak a háztartások 
is. Szeptember második felében került meghirdetésre az „Otthon 
Melege Program”, melynek két alprogramja a meglévő fűtés korsze-
rűsítését, illetve a külső nyílászárók cseréjét segíti vissza nem téríten-
dő támogatással. A pályázatokat családi házakra, illetve kis, (négyla-
kásosnál nem nagyobb) társasházakra írták ki. Pályázni az a tulajdo-
nos pályázhat, aki az adott ingatlanban életvitelszerűen lakik, és az 
épület használatbavétele (jogerős használatbavételi engedély kiadá-
sa) 2006. december 31. előtt megtörtént. 

A támogatás mértéke mind a két pályázat esetén 40 %, az elnyer-
hető maximális támogatás a fűtéskorszerűsítésre hatszázötvenezer, 
míg homlokzati nyílászáró cserére négyszázötvenezer forint. A pá-
lyázatok utófinanszírozottak, azaz a tervezett korszerűsítéseket elő-
ször meg kell valósítani, és csak ezután lehet a támogatást lehívni. 

A pályázatokhoz az alábbiakat kell csatolni: a beruházással érintett in-
gatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, bankszámla igazolás (a 
Pályázó bankszámlájának azonosítására), a beruházással érintett ingat-
lanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik 
(azonos típusú) – közüzemi számla, 2 db, a meglévő és a tervezett álla-
potra szóló energetikai tanúsítás, a beruházásra vonatkozó, vállalkozó-
val kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés, egyszerűsített kapcsolási rajz 
(Csak a fűtéskorszerűsítés/kazáncsere alprogram esetén!)

Pályázni csak elektronikus formában, ügyfélkapus azonosítóval, és 
előzetes regisztráció után lehet. A pályázatok kiírása, továbbá minden 
hasznos információ és részlet az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző In-
novációs Nonprofit Kft.) web oldalán, a www.emi.hu címen érhető el.

Mivel az idő rövid, és a rendelkezésre áll keret elég szűkös, ezért 
érdemes felkészülni a pályázat nyitására. A felkészülési idő alatt az 
alábbiakat tehetik meg a pályázni kívánók: ellenőrizzék élő-e ügy-
félkapus regisztrációja, regisztráljanak a www.emi.hu oldalon, 
gyűjtsék össze a szükséges igazolásokat, készíttessék el az energetikai 
tanúsítványokat, keressenek kivitelezőt, kössék meg a szerződéseket 
(Itt feltételes szerződést érdemes kötni, mely csak akkor köti a fele-
ket, ha a pályázati támogatást a pályázó elnyeri.)

A döntés nyilván azon múlik, megéri-e egy ilyen beruházás. A fű-
téskorszerűsítéssel elérhető megtakarítás jól prognosztizálható, mert 
az egyes kazántípusok közti hatásfok különbség jól ismert. Egy ha-
gyományos atmoszférikus kazánról való átállás kondenzációs kazán-
ra, korszerű vezérléssel 25-30 % megtakarítást eredményez. A nyí-
lászáró cserével elérhető energia megtakarítás meghatározása, már 
jóval összetettebb a meglévő nyílászárók állapotától, az egész épület 
geometriai, hőtechnikai jellemzőitől függ, azt csak előzetes energe-
tikai számítással lehet prognosztizálni.

A pályázatok beadása régionként eltérő időpontban indul, illetve 
indult volna, azonban az informatikai rendszer nem bírta a terhe-
lést, összeomlott. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatója 
szerint dolgoznak a probléma megoldásán. Megerősítették, a rend-
szer hibája miatt senki sem eshet el a pályázati lehetőségtől, szük-
ség esetén meghosszabbítják a beadási határidőket. A zavar elhárítá-
sa után a pályázatok újbóli megnyitásáról a tárca tájékoztatja a köz-
véleményt. Ez a kis halasztás, a pályázóknak még jól is jöhet, hisz 
addig is lehet előkészülni, ajánlatokat kérni, számolni, dönteni, és 
figyelni a www.emi.hu oldalt, hogy mikor indul élesben a rendszer.

kovacs.lajos@k83.hu

Öt év múlva?
Még augusztusban levelet kaptam a Balkomtól. Régóta nem számí-

tok sok jóra, ha borítékom érkezik, megérzésem ezúttal sem csalt. A 
megszólítás: fizetési felszólítás! Számláim kiegyenlítését mulasztottam el 
2011-ben és 2013-ban, 2010-ben pedig „késedelmesen” és 198 Ft-tal 
kevesebb összeggel postáztam a kommunális díjat – a szolgáltató sze-
rint. A késedelem és tartozás számlaszáma, teljesítési kelte, fizetési határ-
idő, kamat, ügykezelési díj feltüntetve, hozzáadva a megállapított tarto-
záshoz, összesen 5768 Ft. Ennek elmulasztása esetén az adóhatóság em-
lítése, mint behajtó, 5000 Ft-os eljárási költséggel indítva, és további 
helyszíni eljárásonként: gépjármű, ingatlan, egyéb vagyontárgy foglalá-
sa esetén foglalásonként 5000 Ft végrehajtási költségek, szállítási, táro-
lási, és egyéb eljárás megtérítésének fenyegetettsége mellett. 

Precíz ember létemre én nemcsak öt évig – ahogy a szabály előír-
ja–, de évtizedig rakogatom el minden ügyem igazolását (sosem le-
het tudni), víz-, villany-, gáz-, telefondíj fizetés, adóhatósági papí-
rok stb., tele is velük a polcom (meg lassan a hócipőm). Előkerestem 
hát a vitatott csekkeket, mind a hármat magtaláltam. A 2010-est 
pontos idővel és pontos összeggel (honnan vette a Balkom a fals fel-
adási időpontot és az összeget, aminek hiányával megvádol?), csak-
úgy, mint a 2011-es és 2013-as kötelezettségeimet. Szerettem vol-
na bemutatni ezeket a Balkom ügyvezető igazgatójának, és meg-
kérdezni, mire véljem ezt a négy és fél éves késéssel jött, jogtalan 
felszólítást? Időpontot kértem tőle a Kft. titkárságán, ahogy illik 
(interneten keresztül, mert telefonon elérni őket gyakorlatilag nem 
lehet), de mindezidáig nem kaptam lehetőséget a találkozásra. Na-
gyon elfoglalt. Kaptam viszont a gazdasági vezetőhöz, Horváth Zsu-

zsannához, akinek feltehettem előbbi kérdésemet. Válaszát nem egé-
szen értettem. Több felszólítást is küldtek – állította egy számító-
gépbe nézve. Mire? – kérdeztem, hiszen nincs tartozásom. Megte-
kintve a bizonyítékokat a postára hárította a tévedést, miszerint nem 
olvasható minden esetben az onnan küldött „nemtudommi”. Ak-
kor ezt most töröljük – közölte. Igazolás, elnézéskérés? – méltatlan-
kodtam. „Köszönjük, hogy befáradt” – hangzott a kurta válasz, és a 
hölgy faképnél hagyott.

Ennyi lett volna a történet, ha már eleve nem gondolom úgy, 
hogy ez nemcsak rám vonatkozik. Rajtam kívül kaphattak még ha-
sonló követeléseket mások is, olyanok, akiket szintén jogtalanul szó-
lított föl a Balkom, de esetleg nem tették el öt évre visszamenőleg 
befizetéseik igazoló szelvényeit. Ha időben érkezik a felszólítás, rög-
tön pótolható az esetleges mulasztás. De öt év múlva hányan tudják 
bizonyítani, hogy melyik fél tévedett? 

És kiküldte a Balkom az idei, negyedik negyedéves számlákat is, 
mellékelve egy mintapéldányt, amelyen az egyes tételek magyarázatai 
találhatók. A 10. pontban a minta nyilvántartás szerinti folyószámla 
egyenlege a számla kibocsátásakor: X összegű tartozást mutat. 

Az én számlámon ez áll: A nyilvántartás szerinti folyószám-
la egyenleg a számla kibocsátásakor: 6403 Ft. Az összeg miként-
je – szabálytalanul! – nincs megnevezve. Akkor ez most micsoda? 
Mégsem lett törölve a jogtalanul nyilvántartott, nem létező tartozá-
som? Netán túlfizetésem van? Szerettem volna mindezt megbeszélni 
a Kft. igazgatójával, de sajnos a mai napig sem érkezett meg a kért 
időpont. Megtudható ez majd csak öt év múlva? 
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Egyenlő esélyekkel
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Balatonalmádi 

is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-
2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitá-
sának biztosítása” című kiemelt projekt keretén belül a helyi esély-
egyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kuta-
tó Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
(EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkor-
mányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formá-
jában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte 
egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Balatonalmádi Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Balatonalmádi város önkormányzata fontos feladatnak tekinti la-

kosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szoli-
daritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózá-
si esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmé-
nyek illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, 
ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Keszey János 
polgármester az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:

„Önkormányzatunk legfontosabb célja, hogy biztosítsa a lakosság 
számára az elért életminőség fenntartását, és olyan támogatói kör-
nyezetet hozzon létre, amely lehetőséget teremt a folyamatos fejlő-
déshez. Fontosnak tartjuk, hogy erősítsük a közösséghez és a lakó-
környezethez való kötődést, valamint megfelelő hozzáférést bizto-
sítsunk és bővítsük azokat a szociális szolgáltatásokat, amelyek se-
gítségével javíthatjuk a kijelölt célcsoportok helyzetét. 2014 októ-
berétől településünkön is működik a Nóra-hálózat, amely a nők el-
helyezkedését és a női esélyegyenlőséget hivatott támogatni, illetve 
elősegíteni. A Nóra-pontok álláskeresési, karriertervezési valamint 
anti diszkriminációs tanácsadást nyújtanak. A hálózat és a pontok 
ötlet- és egyben projektgazdája a JÓ LÉT Alapítvány. Az új beruhá-
zások és felújítások az előírt jogszabályoknak megfelelően kizárólag 
akadálymentesített környezet létrehozásával történhetnek. Így jött 
létre uniós támogatással az Egészségügyi Központ, a Györgyi Dénes 
Iskola és tornaterem, illetve a Szociális Alapellátási Központ is. To-
vábbá tervezés alatt áll az Önkormányzat és a Járási Hivatal épüle-
tének akadálymentesítése is. Örömmel vettünk részt a TKKI prog-
ramjában, amelynek segítségével felmérhettük a településünkön élő 
társadalmi csoportok helyzetét, és lehetőségünk nyílt reálisan meg-
valósítható intézkedési tervek megfogalmazására, amelyeket igyek-
szünk a lehetőségekhez mérten minél előbb megvalósítani.”

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a 

hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 
321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyúj-
tott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú pro-
jekt keretében. 

A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartal-
mazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, 
nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgá-
lat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkor-
mányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a 
helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együtt-
működve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgo-
zott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket két-
évenként felülvizsgálnak. 

A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.
tkki.hu-n olvashatnak. 

Az „Otthon Melege program”, 
avagy pályázati lehetőség fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére

A most induló 7 éves EU ciklusban a gazdálkodó szervezetek, 
költségvetési szervek mellett több lehetőséghez jutnak a háztartások 
is. Szeptember második felében került meghirdetésre az „Otthon 
Melege Program”, melynek két alprogramja a meglévő fűtés korsze-
rűsítését, illetve a külső nyílászárók cseréjét segíti vissza nem téríten-
dő támogatással. A pályázatokat családi házakra, illetve kis, (négyla-
kásosnál nem nagyobb) társasházakra írták ki. Pályázni az a tulajdo-
nos pályázhat, aki az adott ingatlanban életvitelszerűen lakik, és az 
épület használatbavétele (jogerős használatbavételi engedély kiadá-
sa) 2006. december 31. előtt megtörtént. 

A támogatás mértéke mind a két pályázat esetén 40 %, az elnyer-
hető maximális támogatás a fűtéskorszerűsítésre hatszázötvenezer, 
míg homlokzati nyílászáró cserére négyszázötvenezer forint. A pá-
lyázatok utófinanszírozottak, azaz a tervezett korszerűsítéseket elő-
ször meg kell valósítani, és csak ezután lehet a támogatást lehívni. 

A pályázatokhoz az alábbiakat kell csatolni: a beruházással érintett in-
gatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, bankszámla igazolás (a 
Pályázó bankszámlájának azonosítására), a beruházással érintett ingat-
lanra vonatkozó 3 db – a beadást megelőző 3 hónapra szóló bármelyik 
(azonos típusú) – közüzemi számla, 2 db, a meglévő és a tervezett álla-
potra szóló energetikai tanúsítás, a beruházásra vonatkozó, vállalkozó-
val kötött vállalkozói/kivitelezői szerződés, egyszerűsített kapcsolási rajz 
(Csak a fűtéskorszerűsítés/kazáncsere alprogram esetén!)

Pályázni csak elektronikus formában, ügyfélkapus azonosítóval, és 
előzetes regisztráció után lehet. A pályázatok kiírása, továbbá minden 
hasznos információ és részlet az ÉMI (Építésügyi Minőségellenőrző In-
novációs Nonprofit Kft.) web oldalán, a www.emi.hu címen érhető el.

Mivel az idő rövid, és a rendelkezésre áll keret elég szűkös, ezért 
érdemes felkészülni a pályázat nyitására. A felkészülési idő alatt az 
alábbiakat tehetik meg a pályázni kívánók: ellenőrizzék élő-e ügy-
félkapus regisztrációja, regisztráljanak a www.emi.hu oldalon, 
gyűjtsék össze a szükséges igazolásokat, készíttessék el az energetikai 
tanúsítványokat, keressenek kivitelezőt, kössék meg a szerződéseket 
(Itt feltételes szerződést érdemes kötni, mely csak akkor köti a fele-
ket, ha a pályázati támogatást a pályázó elnyeri.)

A döntés nyilván azon múlik, megéri-e egy ilyen beruházás. A fű-
téskorszerűsítéssel elérhető megtakarítás jól prognosztizálható, mert 
az egyes kazántípusok közti hatásfok különbség jól ismert. Egy ha-
gyományos atmoszférikus kazánról való átállás kondenzációs kazán-
ra, korszerű vezérléssel 25-30 % megtakarítást eredményez. A nyí-
lászáró cserével elérhető energia megtakarítás meghatározása, már 
jóval összetettebb a meglévő nyílászárók állapotától, az egész épület 
geometriai, hőtechnikai jellemzőitől függ, azt csak előzetes energe-
tikai számítással lehet prognosztizálni.

A pályázatok beadása régionként eltérő időpontban indul, illetve 
indult volna, azonban az informatikai rendszer nem bírta a terhe-
lést, összeomlott. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatója 
szerint dolgoznak a probléma megoldásán. Megerősítették, a rend-
szer hibája miatt senki sem eshet el a pályázati lehetőségtől, szük-
ség esetén meghosszabbítják a beadási határidőket. A zavar elhárítá-
sa után a pályázatok újbóli megnyitásáról a tárca tájékoztatja a köz-
véleményt. Ez a kis halasztás, a pályázóknak még jól is jöhet, hisz 
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AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. november 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. november 18. 16.00 óra
Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.

Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.
30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 
GépjárművEzETő KépzésT IndíT

 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

Balatonalmádi, Baross G. út 47. („Hattyú” ABC épületében)

Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák

Karórák, faliórák • Igényes ajándéktárgyak 
Törtarany, tört ezüst beszámítás • Ékszerek, órák javítása

Karikagyűrű (jegygyűrű) megrendelés

Tel.: +36 30 4649 868

14
09

11
-A

Invilág csomagok 0 Ft havi díjjal, 10 000 Ft erejéig

Jóleső mínuszok

Válassz tévé-, internet- és telefonajánlatainkból legalább kettőt csomagban, kétéves 
szerződéssel, és mi 10 000 Ft-ot elengedünk! Új csomagodért nem kell havi díjat 
fizetned addig, míg a havi díjak összeadva nem haladják meg a 10 000 Ft-ot.  
Ha a 10 000 Ft-os kedvezmény elfogyott, a csomaghoz tartozó havi díj – hó közben 
annak időarányos része – lép életbe.
Részletekről érdeklődj az Invitel Pontokban, a www.invitel.hu oldalon vagy a 1288-as 
telefonszámon.

Invitel Pont: Veszprém, Kossuth u. 3. Tel.: 06 (88) 406 643  
Értékesítőnk: Végh Annamária Tel.: +36 20 344 81 29
Invitel Nap: Balatonalmádi, Városház tér 4. (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár) 
Időpont: 2014. november 4., 18., december 2., 16., 30.

10 000 Ft
kedvezmény

Az ajánlat 2014. november 3-ától visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási területén, 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó 
Invilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az elő-
fizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 10 000 Ft havidíj kedvezmény nem használható fel: opciók, kiegészítő 
szolgáltatások havi díjaira, forgalmi díjakra, kapcsolási díjra, eszköz részletre, egyszeri díjakra. A feltételekről ügyfélszolgálatunkon 
adunk bővebb felvilágosítást. A díjak az áfát tartalmazzák.

IN_33012461_TELI_kampany_UjAlmadiUjs_180x265.indd   1 10/13/14   3:34 PM
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A fallabda napjaink aktív, egészségtudatos 
generációjának a sportja. A játékosok már pár perc 
után érzik, hogy dolgozik a tüdejük és gyorsabb a 
szívverésük, ezáltal szórakozás közben növelik 
fittségüket.
Mostani akciónk keretében a pályabérlés 1 órára, 
két fő részére 2000 forint egész nap. Az akciós 
árhoz kérjük, pályafoglaláskor hivatkozzanak 
a Sziluett Szerda Akcióra!
Labdát és ütőt biztosítunk!

A kerékpáros edzés bárki által gyakorolható, ízületkímélő, 
hatékony zsírégető,vagy állóképesség növelő edzésforma. 
Eltérő korú, nemű, edzettségi állapotú emberek együtt
tekernek. Az oktató egy képzeletbeli úton vezeti az edzésen 
Résztvevőket. Folyamatos mozgás mellett váltják a pedálozás 
fordulatszámát,vagyis a sebességet. Néha ülve, néha állva, 
ezáltal több izomcsoportot mozgatnak meg. A spinning az a 
mozgásforma,ahol nem csak, hogy óvhatjuk a térdünket, de 
erősítjük is azokat.
Edző: Tarnai Zsuzsi

Kínálatunk a fentiekkel még nem érnek véget...Órarendünkben 
preventív gerinc tréning, eszközökkel végzett alakformáló 
aerobik, jóga, Hot-Iron (súlyzós edzés), funkcionális köredzés, 
step aerobik, vagy intenzívebb mozgást adó intervall. Tréning,
és deepWork is megtalálható.
Edzőnk: Pásztor Ágnes aerobik edző, Hot-Iron Instruktor, 
deepWork tréner, Trx és személyi edző
További oktatóink: Vilics Andrea, Baranyi-Keresztúri Anikó, 
Varga Dóra és Horváth Zoltán

8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 18.
http://www.sziluett-almadi.hu
Telefon: 70/326-6029
e-mail: jni@sziluett–almadi.hu
Nyitvatartás: H-P 8-20h, Sz 8-12h Tornaterem: H-P 15-20h

Fallabda akció!
A Sziluett Fitnesszben megannyi lehetőség várja Önt!

Közeleg a tél, váltsa biciklijét 
Spinningre!

Számos további lehetőség!

2000 FT CSAK SZERDÁN!
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ALMÁDI ÚJSÁGGyörgyi Dénes életműve, különös tekintettel  

Balatonalmádiban megvalósult terveire
(Budapest, 1886. április 25. – Balatonalmádi, 1961. november 21.)

Györgyi Dénes a művészeti tevékenységéről már régóta ismert pesti polgár család-
ba született. Apai nagyapja Györgyi Giergl Alajos festőművész, édesapja Györgyi Kál-
mán iparművész és művészeti író, nagybátyja Györgyi Géza és Giergl Kálmán építész. 

Györgyi Dénes a budapesti Királyi József Műegyetem építészkarán 1909-ben szer-
zett oklevelet. Előbb az Országos Magyar Iparművészeti Iskolánál oktató, majd 1945-
től 1946-ban történt nyugdíjazásáig az iskola igazgatója. Oktatói tevékenysége mel-
lett tervezői munkát is végzett, időnként más építészekkel társulva. Kós Károllyal kö-
tött barátsága, a „Fiatalok” építészcsoportjához való tartozása megszabta pályafutásá-
nak kezdetét. A Fiatalok a magyar parasztház, elsősorban az erdélyi kalotaszegi népi 
építészet szerkezeti és formai tanulságai alapján, valamint az angol Arts and Crafts 
mozgalom és a finn nemzeti romantika hatására korszerű és ugyanakkor sajátosan ma-
gyar építészet megalkotását tűzték ki célul. Főbb munkái: a zebegényi római katoli-
kus templom, a XII. kerületi Városmajor utcai iskola és óvoda, a Hangya Szövetke-
zet IX. Közraktár utcai egykori székháza, a keszthelyi Balatoni Múzeum és a debrece-
ni Déri Frigyes Múzeum. A IV. Károly 1916-os koronázási ünnepségének dekoráció-
ját Kós Károllyal, Kismarty-Lechner Jenővel és Pogány Móriccal együtt tervezte. Mun-
káit a historizáló és az art deco stílus jellemezte, a harmincas években már a Modern 
Mozgalom is erősen hat rá. 

Az épülettervezés mellett már pályája elején részt vett kiállítások rendezésében kiállítá-
si épületek és belsők tervezőjeként. Korának leggyakorlottabb kiállítás-építésze volt, a phi-
ladelphiai, barcelonai, brüsszeli, párizsi világkiállítások általa tervezett hatásos magyar pa-
vilonjaira a külföld is felfigyelt, megkapta a belga Lipót-rend parancsnoki keresztjét, majd 
a francia becsületrend tiszti keresztjét és a párizsi világkiállítás nagydíját. Tervei alapján ké-
szült el a pittsburghi egyetem főépületében az ún. magyar terem berendezése. 

A hazai hivatalos körök is elismerték munkásságát: 1935-ben a Képzőművészeti Tár-
sulat nagydíját, 1936-ban a Magyar Képzőművészek Egyesületének aranyérmét, 1937-
ben a Magyar Építőművészek Szövetségének mesterdíját vehette át. 

1919-ben megnősült, tanítványát, Grofcsik Emíliát vette feleségül. A Grofcsik csa-
lád révén került kapcsolatba a Balaton vidékével, elsősorban Balatonalmádival.

1950-től néhány évig állami tervező vállalatoknak dolgozott. Többek között a Veszp-
rémi Nehézvegyipari Egyetem építkezését vezette, de betegsége rövidesen megakadá-
lyozta a munkában. Utolsó éveit Balatonalmádiban élte le, ahol 1990-ben az általa ter-
vezett általános iskolát és a mellette lévő utcát róla nevezték el.

Alkotásai a városban
Györgyi Dénes Általános Iskola – A dombtetőn emelkedő épület a magyar iskola-

építészet mintapéldája, egyszerű és funkcionális megjelenésével a városkép meghatáro-
zó eleme. Homlokzatán hangsúlyosan jelenik meg a helyi vöröskő, mint építőanyag. 
Belső terei kiemelkedően kulturált körülményeket biztosítanak az iskolai munkához. 
Györgyi Dénes utolsó munkája, 1948-ban épült.

Hősi emlékmű – Balatonalmádi első világháborús hőseinek emlékműve. A helyi ki-
termelésű vöröskőből épült emlékmű méretét és anyagát tekintve is egyedülálló, hason-
ló nagyságú vöröskő emlékmű nem ismert. Györgyi Dénes 1934. februárjában nyerte el 
az emlékműre kiírt pályázatot. Az ünnepélyes felavatásra 1935. május 19-én került sor. 

Györgyi Dénes villa - A villa Györgyi Dénes saját tervei alapján, saját családja hasz-
nálatára, apósa nyaralójának telkén épült 1934-ben. Nyugállományba vonulása után 
itt töltötte élete utolsó éveit.

Pannónia Villa – 1936-ban épült mint Postatakarékpénztári Tisztviselők Üdülőott-
hona. A két világháború közötti magyar építészet szép példája, letisztult, funkcionalista 
formavilágával szépen illeszkedik a Balaton parti sétány látványos természeti környeze-
tébe. Jelenleg az MTA Balatonalmádi Akadémiai Tudós Üdülője.

Bármilyen építészeti műfajban alkotott és bármilyen stílusban vagy léptékben, minden 
művét a koncepció tisztasága, a téralakítás célszerűsége és kiegyensúlyozottsága jellemzi, s 
emellett mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a részleteket is gondosan, biztos ízléssel 
és eleganciával formálja meg. Több évtizedes tanári működése során ezt a szemléletet igye-
kezett átadni tanítványainak is. Terveit szinte kivétel nélkül így írta alá: „Györgyi Dénes 
műépítész, tanár”. Életművében tervezői és oktatói munkássága valóban egyenrangú volt. BA
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Almádi értéktár

Györgyi Dénes portréja Kisfaludi Srobl Zsigmond 
alkotása

Györgyi Dénes Általános Iskola 
2014/2015. tanév 1. a. osztály

Alsó sor: 
Kutics Fruzsina, Varga Zoltán Balázs, 

Vaczkó Lili, Bécsy Balázs Bendegúz, Kiss 
Leila Hanga, Kiss Luca Mária, Lipcsei Márk 

Középső sor :
Czuczay Zoltánné osztályfőnök, Perényi 

Dorka, Horváth Milán Dominik, Ács Fanni, 
Varga Csanád Tamás, Kovács Lotti Hanna, 
Keil Olivér, Pintér Laura, Kelemen András

Felső sor: 
Éliás Lilla, Réger-Cserép Filip, Blazsúr 

Hanna, Farkas Bence, Farkas Eszter, 
Kerekes Csongor Kadosa, Kristály Martin, 

Somogyi Szofi Dalma, Papp Veronika 
napközis csoportvezető

Györgyi Dénes Általános Iskola 
2014/2015. tanév 1. b. osztály
Alsó sor: 
Páder Mónika, Páder Anita, Tóth Virág, 
Oláh Rebeka, Kristály Bianka, Brokés 
Emma, Farkas Luca, Horváth Anna Róza
Középső sor: 
Csécsi Zoltánné napközis csoportveze-
tő, Bochert Maya Marina, Kiss Levente 
Botond, Morvai Botond Olivér, Gönczöl 
Marcell, Rozsos Regő Vilmos, Vecsey-
Körmendi Balázs, Németh Flórián Lehel, 
Takács Ádám, Nagy Judit osztályfőnök, 
Felső sor: 
Nagy Luca Boróka, Nemes Rózsa Judit, 
Jósa Marcell, Szalay Milán, Nyári Ádám 
László, Sveiczer Dávid, Révész Ádám

Vörösberényi Általános Iskola 2014/2015. 
tanév 1. osztály

Alsó sor: 
Szőlősi Blanka, Szecsődi Botond, 

Mészáros Péter, Nyul Marcell, Marton 
Dorina, Hanis Gréta, Biró Hanna

Középső sor: 
Szabó Zénó, Polniczky Hanna, Vajda 

Alexa, Sebestyén Mónika, Magyari Enikő, 
Kovács Luca, Ujvári Gréta, Szántó Dániel, 

Ferenczi Dorina, Horváth Júlia 
Felső sor: 

Purgel Henriett osztályfőnök, Klebow 
Adrián, Móri Alexandra, Gyurkó Balázs, 

Ambrus Panni, Kovács Levente, Trázsi 
Erika tanítónő

A Györgyi Dénes általános iskola Bajcsy-Zsilinszky 
úti homlokzata

A volt Pannónia szálló épülete a parton

A vöröskőből épült hősi emlékmű

Elsőseink


