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ALMÁDI ÚJSÁGSzent Margit kápolna

Almádi a filoxéra 1882-es pusztítása után gyakorlatilag megszűnt szőlőhegyként 
létezni, s ekkor gyorsult fel nyaralókkal való benépesedése. Almádi tulajdonosa a 
veszprémi székeskáptalan volt, a telkeket használó veszprémi polgárok tizedet fizet-
tek a káptalannak. Az ide települők hamarosan lelki szükségét érezték egy kápolna 
építésének (szentmisére ugyanis addig Vörösberénybe járhattak). 

A fa huszártornyos kápolna két út összetorkolásánál, a Remete patak bal part-
ján, az 1869-ben emelt kőkereszt mögött épült közadakozásból. 1884-ben szen-
telték fel az „Apostolok oszlása” tiszteletére. („Apostolok oszlása”, latinul divisio 
apostolorum, annak a pünkösd utáni napnak egykori liturgikus emlékezete, me-
lyen az apostolok Jeruzsálemből elindultak a szélrózsa minden irányába, hogy hir-
dessék az evangéliumot. Ünnepét, július 15-ét – amikor sok helyen az új kenyeret 
is megsütötték –, a tridenti zsinat hivatalosan megszüntette, a szakrális néphagyo-
mány azonban megőrizte.) 

A Szent Margit kápolna – melyben napjainkban is tartanak szentmiséket –, a 
régi községháza közelében egy vörös homokkő fal-kerítéses park előterében, s a mai 
nyüzsgő piac közvetlen közelében áll. Telkét Kurcz Rudolf és neje adta ajándékba, a 
kőműves munkákat Brenner Lőrinc, az ács munkát Krisztián József végezte, mind-
ketten ingyenesen. Az oltárképet Blázy Imre, a veszprémi állami polgári iskola rajz-
tanára festette 1890-ben. A kápolnát később Szent Margit tiszteletére ajánlották 
fel, búcsúját nyáron tartották. Az őt ábrázoló oltárképet 1960-ban festette Feszty 
Masa. A felszentelés idején a kápolnának még nem volt sekrestyéje. Építésére 1899-
ben került sor, alapkövét ünnepélyes keretek között 1899. június 3-án helyezték el.

Külön kell szólni a kápolna előtt álló 1869-es évszámot viselő keresztről, amelyen 
alul további két évszám szerepel, nevezetesen 1885 és 1930. Előbbi az 1885. június 
29-i keresztfelszentelés dátuma, utóbbi évszám pedig arra utal, hogy ekkor helyez-
ték át az újonnan épült – azóta viszont átépített – kerítés elé. Közvetlenül a kápol-
na falához az 1960-as években került, amit újabb rávésett évszám nem örökít meg. 
Eredeti helyére a kápolna 2006-os felújítása során került vissza – szintén felújítva.
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A Szent Margit kápolna a vöröskő kereszttel

A kápolna belső képe

Szögedi M.: Kápolna esti fényben N. Csathó Gizella: Margit kápolna

Gyüre Sarolta 5. o. 

Piller Luca 5. o. 

Ulapcsik Teodóra 5. o. 

Decemberi számunkat a Mesemadár műhely tanulóinak rajzaival illusztráltuk

Schulz Anna 5. o. 

Felber Sára Rebeka 

Meinczinger Minna 5. o. 

Felber Sára Rebeka 

Gyüre Sarolta 5. o. Meinczinger Minna 5. o. 

Piller Luca 5. o. 

Schulz Anna 5. o. Ulapcsik Teodóra 5. o. 

Boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőt kívánunk minden olvasónknak!
Az Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma



2014. december

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

HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

1922. VIII. 13. – 
Képkiállítás Balaton-
almádiban. Demjén 
József festőművész, 
a veszprémi művész-
gárda tagja. Balaton-
almádi új strand hall-
jában, VIII. 11-13. 
közötti kiállításán a 
képek legtöbbje bala-
toni vonatkozású.

1922. VIII. 27. – 
Demjén József kiál-
lítása B.almádiban. 
A festőművész tanár, 
a Veszprémi Kép-
ző- és Iparművésze-
ti Társulat tagja 34 
képet állított ki. Si-
került pasztellek: 
„Vörösberényi temp-
lom” „Borús reggel” 
„Váth Jánosné” pasz-
tellje. 

A közölt két rövid 
hír alapján két dol-
got kell megemlíte-
nünk. Egyik az, hogy 
a július elején meg-
nyitott strandépület 
előcsarnokát rögtön 
kihasználják egyéb 
nemes, kulturális cél-
ra. A másik pedig az, 
hogy miként kerül 
ez a kép az újságunk 
lapjára.

A történet ott fo-
lyatódik, hogy dr. 
Zolnai Gyuláné ve-
zetése alatt nyaran-
ta működő leányott-
hon minden kulturá-
lis eseményen, vagy 
mint szerelő, mű-
sort adó, vagy mint 
közönség vett részt. 
Ezt a képet Zolnainé 
megvette, netán 
megkapta a festőművésztől és ma is a leszármazottak tulajdonában 
van. Ezek egyike színes másolatot készíttetett a képről és bekeretez-
ve nekem ajándékozta.

Mint említésre került a Veszprémi Hírlap folyamatosan beszá-
molt az almádi eseményekről, ezekből néhány példa:

1894. július 7. – A Balaton mellől. Az almádi fürdővendégek 
szórakoztatására és kényelmének előmozdítására évenként alakítani 

közös ebéd után az árnyas Hableány-parkban pihenő, 2 órakora Zala 
vármegye által folyó évben készített, a hölgyek által is könnyen jár-
ható hegyi úton fel a „Himfy szerelmei” költője és imádottja Szegedy 
Rózsa lakházához, innen a férjhez menő leányokra fontos „Rózsa” kő-
höz, s tovább fel a híres Badacsonytetőre 450 lépcsőn; az itt nyíló ki-
látás felül múlja Schweitz, Rajna vidéket, vagy a Salzkammergut leg-
szebb pontjait. Visszaérkezés5 órakor. Ozsonna a „Hableányban. In-
dulás 5 és fél órakor a Barossal B.-Füredre.

Pontos idők. Ki Hévízen akar maradni csütörtök este visszajö-
het. Visszautazás külön fizetendő. Sör lesz fent és bor. Kitűnő kedv-
vel…….. Felmerül a kérdés ki szervezte meg e hatalmas programot? 
Nem kell sokat találgatnunk: dr. Óvári Ferenc a Vigalmi Bizottság 
elnöke volt a „tettes”. Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek 
az eredeti írás szószerinti átvételei. Schildmayer Ferenc

Kulturális események Almádiban
Szemelgetés a Veszprémi Hírlap híreiből

23.-án, külön hajó kirándulás Badacsony-Keszt-
hely és Hévízre 25-én, versenykuglizás tréfás nye-
reményekre 26.-án, Anna-bál 28.-án, népünne-
pély és lottójáték 29.-én, velencei éj a Balatonon 
és búcsúestély a távozó fürdővendégek tiszteletére 
31.-én. 

Úgy vélem ehhez a gazdag programhoz nincs 
mit hozzáfűzni, ám lássuk a folytatást a helyi saj-
tó tudósításaiban.

1894. július 14. – Almádiban a Vigalmi Bizott-
ság teljesíti feladatát, hű marad programjához. Csü-
törtökön, e hó 12.-én táncmulatság volt a Hattyú 
vendéglőben tombolával egybekötve, melyre Veszp-
rémből is sokan rándultak ki. A kies fürdőhely kü-
lönben nagy közönséget vonzott az idén is a Balaton 
partjára. Minden lakás el van foglalva és különösen 
a gyengébb nem van ezidén feltűnően nagy szám-
ban képviselve. Vármegyénk alispánja is künn nya-
ral már családjával, s e héten érkezett oda szerkesz-
tőnk nővére is, Marzsó Géza kir. kabinetttitkár neje 
kis leánykályával Bécsből.

1894. július 21. – Almádiban a Vigalmi Bizottság derekasan megfe-
lel az előre megállapított programnak. Vasárnap volt a „Margit búcsu”, 
amelynek egyházi része délelőtt a kis Margit kápolnánál folyt le, Joó Já-
nos vörösberényi plébános hitszónoklatával. Este a Hattyúban táncmu-
latság volt. Kedden a Vigalmi Bizottság elnöke vezetésével átrándultak 
Siófokra., este 9-kor kitűnő hangulatban érkeztek vissza. Szombaton 
este Kis Jancsi zenekara ád hangversenyt Almádiban.

1894. július 28. – B.Almádiban ugyancsak vidám az élet. 
Ilyen zajos, hangulatos szezonja nem volt még ennek a mi kis házi 
fürdőnknek,mely az idén kezdi már levetkezni ezt a szerény házias jel-
leget s egész kozmopolitikus fürdővé válik. Ezzel a gondolattal kezdő-
dik egy egész hasábos cikk, illetve tudósítás. Nagyon magasra érté-
keli Almádit, „mert a mi kis házi fürdőnknek” tekintik, mint ezt a 
későbbiekben látni fogjuk, hogy a mielőbbi alkalmazást illetően a 
pestiekkel kell „csatát” vívni.

A tudósítás egy egész hasáb terjedelmű, érdekes és értékes mon-
danivalóval. Lapunk mai terjedelme a teljes szöveg közlését nem te-
szi lehetővé, azonban a későbbiekben megjelenő, fontos dolgokat 
eredeti szövegezéssel, teljes terjedelemben közzétesszük. A követke-
zőkben a keszthelyi kirándulással foglalkozunk,ugyanis július hó-
napban ez volt a legjeletősebb program. 

Indulás Almádiból a Baross gőzhajón pontban reggel 5 órakor, érke-
zés B.-Füredre 6 órakor. A hajó kikötése után a b.füredi igazgatóság ré-
széről hivatalos fogadtatás; a kirándulók megtekintik a fürdőházat, sé-
tányokat, clubházat, gyógytermet, fenyveseket, színházat, és villákat, 7 
órakor reggeli Viltnél.

8 órakor pontban indulás B.-Füredről Badacsonyba, ideérkezés 1 
órakor. Fürdés. Fél 12 órakor közös ebéd a „Hableány”-ban 5 tál étel 
kenyérrel , bor nélkül 1 frt 20 kr, gyermekeknek 60 kr. Fél 1 órakor 
Badacsonyból a kiránduló társaság azon részével, kik Keszthelyre és Hé-
vízre kívánkoznak jutni. Keszthelyre érkezés 2 órakor. Omnibuszon 
vagy kocsikon érkezés Hévízre háromnegyed 3 órakor, fél itt órai idő-
zés után negyed négy órakor vissza indulás Hévízről Keszthely hajóál-
lomáshoz, pontban 4 órakor indul hajó Keszthelyről Badacsonyba, ide 
érkezés fél 6 órakor, 5 percnyi leszállás után indulás B.-Füredre, megér-
kezés B.-Füredre fél 9 órakor.

B.-Füreden vacsora a gyönyördén Viltnél, zene és villanyvilágítás 
mellett. 10 órakor indulás B.-Füredről, Almádiba érkezés 11 órakor 
este. Indulások pontosan a kitett idők szerint és a hajó óra szerint tör-
ténik. Pótprogram a 25-iki , Badacsonyban maradnak. A fél 12 órai 

szokott Vigalmi Bizottság július 5.-én alakult meg 20 taggal, élen 
dr. Óvári Ferenc elnök és Véghely Kálmán jegyzővel; s a júliusi prog-
ramot a következőkben állapították meg;ismerkedési estély 7.-én, 
társas kirándulás a Malomvölgybe 10-én, tombola estély 12.-én, 
Margit bál 15.-én, külön gőzhajó kirándulás B.füredre és Siófok-
ra 16.-án,társas kirándulás az alsóőrsi erdőbe 18.-án,halászlé estély 
és tombola 20.-án, társas kirándulás a Remetevölgybe és tánc estély 

Dr. Zolnainé leányotthona ebben a ma is álló, Kossuth Lajos utca 7 szám alatti épü-
letben működött

Áldott, békés karácsonyt,
örömökben gazdag új esztendőt kíván
Balatonalmádi Város Önkormányzata

Bálint Sándor
alpolgármester

Keszey János 
polgármester 

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző
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1922. VIII. 13. – 
Képkiállítás Balaton-
almádiban. Demjén 
József festőművész, 
a veszprémi művész-
gárda tagja. Balaton-
almádi új strand hall-
jában, VIII. 11-13. 
közötti kiállításán a 
képek legtöbbje bala-
toni vonatkozású.

1922. VIII. 27. – 
Demjén József kiál-
lítása B.almádiban. 
A festőművész tanár, 
a Veszprémi Kép-
ző- és Iparművésze-
ti Társulat tagja 34 
képet állított ki. Si-
került pasztellek: 
„Vörösberényi temp-
lom” „Borús reggel” 
„Váth Jánosné” pasz-
tellje. 

A közölt két rövid 
hír alapján két dol-
got kell megemlíte-
nünk. Egyik az, hogy 
a július elején meg-
nyitott strandépület 
előcsarnokát rögtön 
kihasználják egyéb 
nemes, kulturális cél-
ra. A másik pedig az, 
hogy miként kerül 
ez a kép az újságunk 
lapjára.

A történet ott fo-
lyatódik, hogy dr. 
Zolnai Gyuláné ve-
zetése alatt nyaran-
ta működő leányott-
hon minden kulturá-
lis eseményen, vagy 
mint szerelő, mű-
sort adó, vagy mint 
közönség vett részt. 
Ezt a képet Zolnainé 
megvette, netán 
megkapta a festőművésztől és ma is a leszármazottak tulajdonában 
van. Ezek egyike színes másolatot készíttetett a képről és bekeretez-
ve nekem ajándékozta.

Mint említésre került a Veszprémi Hírlap folyamatosan beszá-
molt az almádi eseményekről, ezekből néhány példa:

1894. július 7. – A Balaton mellől. Az almádi fürdővendégek 
szórakoztatására és kényelmének előmozdítására évenként alakítani 

közös ebéd után az árnyas Hableány-parkban pihenő, 2 órakora Zala 
vármegye által folyó évben készített, a hölgyek által is könnyen jár-
ható hegyi úton fel a „Himfy szerelmei” költője és imádottja Szegedy 
Rózsa lakházához, innen a férjhez menő leányokra fontos „Rózsa” kő-
höz, s tovább fel a híres Badacsonytetőre 450 lépcsőn; az itt nyíló ki-
látás felül múlja Schweitz, Rajna vidéket, vagy a Salzkammergut leg-
szebb pontjait. Visszaérkezés5 órakor. Ozsonna a „Hableányban. In-
dulás 5 és fél órakor a Barossal B.-Füredre.

Pontos idők. Ki Hévízen akar maradni csütörtök este visszajö-
het. Visszautazás külön fizetendő. Sör lesz fent és bor. Kitűnő kedv-
vel…….. Felmerül a kérdés ki szervezte meg e hatalmas programot? 
Nem kell sokat találgatnunk: dr. Óvári Ferenc a Vigalmi Bizottság 
elnöke volt a „tettes”. Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek 
az eredeti írás szószerinti átvételei. Schildmayer Ferenc

Kulturális események Almádiban
Szemelgetés a Veszprémi Hírlap híreiből

23.-án, külön hajó kirándulás Badacsony-Keszt-
hely és Hévízre 25-én, versenykuglizás tréfás nye-
reményekre 26.-án, Anna-bál 28.-án, népünne-
pély és lottójáték 29.-én, velencei éj a Balatonon 
és búcsúestély a távozó fürdővendégek tiszteletére 
31.-én. 

Úgy vélem ehhez a gazdag programhoz nincs 
mit hozzáfűzni, ám lássuk a folytatást a helyi saj-
tó tudósításaiban.

1894. július 14. – Almádiban a Vigalmi Bizott-
ság teljesíti feladatát, hű marad programjához. Csü-
törtökön, e hó 12.-én táncmulatság volt a Hattyú 
vendéglőben tombolával egybekötve, melyre Veszp-
rémből is sokan rándultak ki. A kies fürdőhely kü-
lönben nagy közönséget vonzott az idén is a Balaton 
partjára. Minden lakás el van foglalva és különösen 
a gyengébb nem van ezidén feltűnően nagy szám-
ban képviselve. Vármegyénk alispánja is künn nya-
ral már családjával, s e héten érkezett oda szerkesz-
tőnk nővére is, Marzsó Géza kir. kabinetttitkár neje 
kis leánykályával Bécsből.

1894. július 21. – Almádiban a Vigalmi Bizottság derekasan megfe-
lel az előre megállapított programnak. Vasárnap volt a „Margit búcsu”, 
amelynek egyházi része délelőtt a kis Margit kápolnánál folyt le, Joó Já-
nos vörösberényi plébános hitszónoklatával. Este a Hattyúban táncmu-
latság volt. Kedden a Vigalmi Bizottság elnöke vezetésével átrándultak 
Siófokra., este 9-kor kitűnő hangulatban érkeztek vissza. Szombaton 
este Kis Jancsi zenekara ád hangversenyt Almádiban.

1894. július 28. – B.Almádiban ugyancsak vidám az élet. 
Ilyen zajos, hangulatos szezonja nem volt még ennek a mi kis házi 
fürdőnknek,mely az idén kezdi már levetkezni ezt a szerény házias jel-
leget s egész kozmopolitikus fürdővé válik. Ezzel a gondolattal kezdő-
dik egy egész hasábos cikk, illetve tudósítás. Nagyon magasra érté-
keli Almádit, „mert a mi kis házi fürdőnknek” tekintik, mint ezt a 
későbbiekben látni fogjuk, hogy a mielőbbi alkalmazást illetően a 
pestiekkel kell „csatát” vívni.

A tudósítás egy egész hasáb terjedelmű, érdekes és értékes mon-
danivalóval. Lapunk mai terjedelme a teljes szöveg közlését nem te-
szi lehetővé, azonban a későbbiekben megjelenő, fontos dolgokat 
eredeti szövegezéssel, teljes terjedelemben közzétesszük. A követke-
zőkben a keszthelyi kirándulással foglalkozunk,ugyanis július hó-
napban ez volt a legjeletősebb program. 

Indulás Almádiból a Baross gőzhajón pontban reggel 5 órakor, érke-
zés B.-Füredre 6 órakor. A hajó kikötése után a b.füredi igazgatóság ré-
széről hivatalos fogadtatás; a kirándulók megtekintik a fürdőházat, sé-
tányokat, clubházat, gyógytermet, fenyveseket, színházat, és villákat, 7 
órakor reggeli Viltnél.

8 órakor pontban indulás B.-Füredről Badacsonyba, ideérkezés 1 
órakor. Fürdés. Fél 12 órakor közös ebéd a „Hableány”-ban 5 tál étel 
kenyérrel , bor nélkül 1 frt 20 kr, gyermekeknek 60 kr. Fél 1 órakor 
Badacsonyból a kiránduló társaság azon részével, kik Keszthelyre és Hé-
vízre kívánkoznak jutni. Keszthelyre érkezés 2 órakor. Omnibuszon 
vagy kocsikon érkezés Hévízre háromnegyed 3 órakor, fél itt órai idő-
zés után negyed négy órakor vissza indulás Hévízről Keszthely hajóál-
lomáshoz, pontban 4 órakor indul hajó Keszthelyről Badacsonyba, ide 
érkezés fél 6 órakor, 5 percnyi leszállás után indulás B.-Füredre, megér-
kezés B.-Füredre fél 9 órakor.

B.-Füreden vacsora a gyönyördén Viltnél, zene és villanyvilágítás 
mellett. 10 órakor indulás B.-Füredről, Almádiba érkezés 11 órakor 
este. Indulások pontosan a kitett idők szerint és a hajó óra szerint tör-
ténik. Pótprogram a 25-iki , Badacsonyban maradnak. A fél 12 órai 

szokott Vigalmi Bizottság július 5.-én alakult meg 20 taggal, élen 
dr. Óvári Ferenc elnök és Véghely Kálmán jegyzővel; s a júliusi prog-
ramot a következőkben állapították meg;ismerkedési estély 7.-én, 
társas kirándulás a Malomvölgybe 10-én, tombola estély 12.-én, 
Margit bál 15.-én, külön gőzhajó kirándulás B.füredre és Siófok-
ra 16.-án,társas kirándulás az alsóőrsi erdőbe 18.-án,halászlé estély 
és tombola 20.-án, társas kirándulás a Remetevölgybe és tánc estély 

Dr. Zolnainé leányotthona ebben a ma is álló, Kossuth Lajos utca 7 szám alatti épü-
letben működött

Áldott, békés karácsonyt,
örömökben gazdag új esztendőt kíván
Balatonalmádi Város Önkormányzata

Bálint Sándor
alpolgármester

Keszey János 
polgármester 

dr. Hoffmann Gyöngyi
jegyző
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VárosvédőkÖnkormányzat

A képviselő-testület élt a város településrészeire vonatkozó ál-
talános iskolai felvételi körzetek véleményezésének lehetőségé-
vel. A javaslat tartalmazza a Harangvirág utca, Holló köz, Hóvi-
rág köz, Rigó köz és a Véghely Dezső utca Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolába, továbbá a Gyertyán utca, Lehel köz és a Pacsirta köz 
Vörösberényi Általános Iskolába való besorolását. A Balatonalmádi 
Tankerülettel közösen kialakított vélemény érinti az Árok utcát és a 
Rozmaring utca egy szakaszának átsorolását, melyet ezt követően a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal mérlegel, és szükség szerint mó-
dosít. A tankerület igazgatója kiemelte, hogy megyei viszonylatban 
mindkét iskolában kimagasló szintű oktatás folyik, melyet az orszá-
gos kompetencia mérések is bizonyítanak.

Támogatja az önkormányzat a Vörösberényi Általános Iskola 
egyik 8. osztályos diákjának Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételét, aki eredményes felvételi vizsga esetén a 
Lovassy László Gimnáziumban folytatná tanulmányait.

A Humán Bizottság idén a „Jó tanuló – jó sportoló” díjat Árvai 
Eszternek, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 9. osztályos ta-
nulójának, Áldozó Borbálának, a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. 
osztályos tanulójának és Bartha Dánielnek, a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának adományozza. Az ünnepélyes átadás-
ra az év utolsó bizottsági ülésén kerül sor ünnepélyes keretek között.

A képviselő-testület 2014. augusztus 7–23-ig jelölte ki a borfesz-
tivál időpontját, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intézmény 
2014. évi beszámolóját és a 2015. évi munkatervét is.

Megválasztotta a képviselő-testület mindkét bizottságának külső szak-
értőit. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba Nagyné Matolcsi Tünde és 
Szabó Zoltán, míg a Humán Bizottságba Dudás Zsolt kapott helyet.

Megkezdheti működését Vörösberényben a Leader Hagyományőrző 
Kultúrközpont, melynek kialakítása a Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Leader Helyi Akciócsoport keretében az Európai Mezőgazdasági Alap 
támogatásával valósult meg. A továbbiakban a PKKK intézményeként 
működik, amely a néptánc, és a néptáncosok otthona lenne. 

A képviselő-testület jóváhagyta a Kelet-Balatoni Önkormányzati 
Társulás és a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapo-
dásának módosítását, melyek az önkormányzati választásokból adó-
dó személyi változás miatt kerültek napirendre. Emellett a 13 tele-
pülést összefogó központi háziorvosi ügyeleti megállapodás módo-
sításáról is döntés született, mivel Balatonakarattya önálló telepü-
lésként vesz részt, és vállalja ügyeleti kötelezettségét a továbbiakban.

Felülvizsgálta a képviselő-testület az önkormányzat köztemető-
ről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletét, amely szabályozza a 
köztemető üzemeltetési feltételeit, a temetkezések rendjét, a temető 
létesítmények használati díjait, sírhely megváltási árakat. 

2015. január 1-jétől az önkormányzatnak biztosítania kell a szociális 
temetések lebonyolításához a jogszabályban meghatározott feltételeket.

Balatonalmádi Településrendezési Tervének felülvizsgálata a He-
lyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv munkaközi anyagá-
nak elfogadásához érkezett. Ez azt jelenti, hogy a Településrendezé-
si Terv véglegesítésére várhatóan 2015 májusában kerül sor, melyet 
addig több egyeztetési és véleményezési szakasz előz meg.

Támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a Vid-
ra Szabadidő és Sport Egyesület, mivel versenyzőik felkészítését a 
balatonfűzfői uszoda karbantartása miatt csak a Club Tihany uszo-
dájában tudják edzőtáboroztatással megoldani. Az egyesület 200 
ezer forint összegű támogatást kért és kapott az önkormányzattól.

A 2014. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderül, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 3 %-ot csökkent – októ-

A képviselő-testületi ülésről beri adatok alapján – míg a nem adóköteles vendégéjszakák szám 
14 %-os növekedést mutat, összességében mindez 2,7 %-os emel-
kedést jelent. Az adómentes éjszakák 95 %-át a 18 éven aluliak 
mentessége adta; nagyságrendje arra utal, hogy sok a családdal, gye-
rekekkel idelátogató vendég, de főként a táborozó diák. A stran-
dolásra kedvezőtlen időjárás megnyilvánult a strandjegy ár-bevé-
tel alakulásán, mintegy 28 %-kal maradt el a tavalyi bevételtől. A 
SZÉP-kártya forgalom azonban növekedett, és a bevezetésre került 
bankkártyás fizetési móddal is szép számmal éltek.

A városközpont rekonstrukció részeként a nyár során elkészült a Ba-
bits Mihály utca és a mellette lévő parkoló felújítása. Befejeződtek a 
Vörösberényben Leader Hagyományőrző Kultúrközpont kivitelezési 
munkái, amely a jövő évi szezonban már bekapcsolódhat a turisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó létesítmények körébe. Valamennyi településré-
szen folytatódott az utak és járdák burkolatának építése, illetve felújí-
tása. A móló előtti játszótér új elemekkel bővült. A teniszpálya melletti 
zöldterületen közterületi fitness eszközök kerültek kihelyezésre. 

A strandok komfortfokozásának javítását szolgálták az elvégzett 
hínárirtások. Folytatódott a Wesselényi strandi főépület homlokza-
tának kőburkolattal történő megújítása, és megújult a parti sétány 
egy szakaszának burkolata. Kétegységes büféépület épült, hangosí-
tási berendezéseket, fűnyíró traktort, gyepszellőztetőt és motoros 
kaszákat vásároltak, fürdő lépcsőt készítettek. 

„Nyitott templomok” elnevezésű vezetett körtúrák sok érdeklődő tu-
ristát vonzottak, a csoportok már több héttel előre lefoglalták a helyü-
ket. A Pannónia Kulturális Központ szervezte a Borfesztivált, mely idén 
is nagyszámú közönséget vonzott a településre. A könyvtár az előző évek 
nyaraihoz hasonlóan meghosszabbította nyitva tartását. A nyáron több 
mint 12 000 látogató fordult meg a könyvtárában, a strandkönyvtár lá-
togatottsága pedig megközelíti az 1000 főt, ennek nagy része gyermek. 

A Turisztikai Egyesület marketingtevékenysége keretében a he-
lyi és országos televíziókban, rádiókban, online és nyomtatott mé-
diában népszerűsítette a várost. Elkészült a jelenleg tizenhárom kis-
filmből álló „Történetek Balatonalmádiból” ismeretterjesztő filmso-
rozat Kovács István közreműködésével. A kisfilmek helyet kaptak a 
városi, illetve turisztikai weboldalakon és önálló YouTube csatornán 
keresztül is elérhetők. Új, integrált városi és turisztikai honlap ké-
szült, melyen tematikusan, már a nyitó oldalon kettéválnak a városi 
és turisztikai információk. 

Csikk-cikk, hú de ciki…
Tisztelt olvasóinkkal bizonyára egyetértünk abban, hogy az utcáin-

kon, parkjainkban eldobált csikkek látványa nem felemelő. Van egy 
köre lakosságunknak, akiket nem tanítottak meg otthon a szülők – ők 
talán nem is tudták, hogy titokban csemetéjük rákapott a bagóra –, 
hogy a cigaretta elszívott maradékának is van tisztességes helye: mégpe-
dig bizonyos szemetes edényekben. Ezeket csupán meg kellene keresni, 
és rendeltetésének megfelelően használni. Ahogy többnyire tudnak arra 
vigyázni, hogy ne csak eldobják, hanem rá is lépjenek, hogy tüze ki-
aludjon, az is eszükbe kellene jusson, hogy nem jó helyre dobják őket. 
Hiába apró dologról van szó, ez a fajta szemét messziről nem is szem-
betűnő, mégis, ha már jobban körülnézünk, érdekes dolgokat veszünk 
észre. Például sokan a legszebb virágköltemények földjében nyomják el 
a csikket. Ha nincs a közelben szemetes, az is megteszi – így gondol-
kodnak. Végül is, az is egy tartó. Csakhogy nem szeméttartó, hanem vi-
rágtartó! Mások gátlástalanul a járda kellős közepén válnak meg tőle. 
Megfordult már nálunk olyan turista is, akitől egyenesen megkérdez-
ve, hogy „otthon is így csinálja?” – egyenesen válaszolta, hogy: „Igen”. 
Lehajoltunk a csikkért, a kezébe nyomtuk, és megkértük, hogy azt vi-
gye haza, mivel mi adunk Almádi tisztaságára. Számunkra érthetetlen, 
hogy egy buszmegállóban, két méterre az utcai szemetestől, miért a be-
tonon kell eltaposni a csikket? És amikor ezt megkérdeztük az elkö-
vetőtől, kedvesnek nem mondható válasz érkezett: „Nem mindegy az 
magaaaanak?” A válaszunkból megtudhatta, hogy egyáltalán nem, hi-
szen a közterületet gondozók mellett mi is szedjük az utca szemetét – az 
ilyen fegyelmezetlen emberek eldobott szemetét. 

Innen jött a gondolat, hogy a dohányboltok dolgozóit szeretnénk be-
vonni ebbe a mindennapos harcunkba. Ezúton kérjük őket – ahol ezt 
még nem tették meg – szerezzenek be az árudájuk polcaira olyan, te-
nyérben elférő, fedeles kis csikk-tartót, amely zsebre dugható, és ben-
ne néhány csikk elvihető a legközelebbi szeméttárolóig vagy az ottho-
ni kukáig. A posta gyakorlata adta az ötletet. Ott minden befizetés al-
kalmával megkérdezik az ügyintézők: biztosítás, megtakarítás érdekli-e 
az ügyfelet? Hasonlóképpen a dohányboltos is megkérdezhetné a vevő-
től minden alkalommal, hogy van-e hordozható csikk-tartója? Ezt csak 
egyszer kell megvenni, ára bizonyára nem egetverő és ezzel a gesztus-
sal, azután pedig a kis edény használatával máris hozzájárultunk ahhoz, 
hogy az utca tisztább legyen. A dohányboltok általában már ismerik 
ügyfeleiket, egészen biztos nem veszik ezt tőlük a vevők tolakodásnak. 

A címben írt „ciki” szó arra utal, hogy például Ausztriában szégyen 
lenne csikket eldobni a közterületeken. Ez csak nálunk ciki. 

Mindezzel azt szeretnénk elérni, hogy mutassunk jó példát a követ-
kező generációnak. Nekik – ha még lesz a jövőben dohányos ember 
–, talán már természetes lesz, hogy a tűzgyújtó eszköz mellett a kis ha-
mutartó is kötelezően a zsebükben lapuljon. Nekünk pedig a későb-
biekben nem kell majd ilyen „ciki” cikkeket fogalmaznunk.

  Honismereti és Városszépítő Kör 

Kidobandó (?) régiségek 
A tisztelt olvasókkal bizonyára egyetértünk abban, hogy mindig 

nagy veszteség, ha idős szerettünktől kell végleg elbúcsúznunk. Sok 
esetben hozzátartozónk, ismerősünk halála után hátra marad egy 
lakatlan régi ház vagy lakás, benne nagyon sok olyan dísztárggyal, 
amelyek az elhunyt számára felbecsülhetetlen értékek voltak, hiszen 
az emlékek sora fűzte őt hozzájuk. Ezeknek a tárgyaknak azonban 
általában csekély a piaci értéke. A hozzátartozók nem mindent sze-
retnének megőrizni, hiszen az „öreg darabok” nem mindig illenek 
bele egy mai, fiatal lakás miliőjébe, és érzelmileg sem köti őket hoz-
zájuk semmi. Az értékes dolgok kiválogatása után megmaradnak 
a falakat díszítő szarvasagancsok, kardok, ostorok, padlóvázák, ki-
sebb-nagyobb szobrok, képek és még sok minden. Javasoljuk, hogy 
ahelyett, hogy mindent azonnal kidobnának, vegyék fel a kapcsola-
tot Körünk vezetőjével, Kovács Istvánnal, a +36 88 430 091-es te-
lefonszámon. Ajánlják fel neki, hogy megnézhesse a kidobásra szánt 
tárgyakat. Ő esetleg a most szervezés alatt álló Helytörténeti Múze-
um anyagát gazdagíthatná a régi, Almádihoz fűződő tárgyakkal. Ha 
még ezután is maradnak dolgok, amit nincs szívük kidobni, kérjük 
telefonáljanak a Pannon Várszínház munkatársának, aki M. Simon 
Anikó, telefon: +36 30 296 3398. Ő szívesen átnézi a hagyatékot. 
Ezzel a gesztussal lehet, hogy a színházi díszletek készítőinek lehet-
nek nagy segítségére. Semmit ne dobjunk szemétre, ami használha-
tó! Honismereti és Városszépítő Kör

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!

XIV. forduló:
Ki volt dr. Pintér Sándor? 
Ki volt Bolla Ferenc? 
Ki volt Horváth József? 
A helyes válaszokat december 20-ig várjuk a Pannónia Könyv-

tárban! Az előző fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 2015. 
január 9-én, pénteken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfog-
lalkozásán tartjuk a Pannónia Kulturális Központban (Városház 
tér 4.). A játékban résztvevőket és minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! 

A XII. forduló helyes megoldásai: 
Ki volt Munkácsy Sándor? Munkácsy Sándor 1901-ben szüle-

tett Újfehértón. 1932-ben, mint kereskedő Almádiban nyitott üz-
letet, majd később Vörösberényben telepedik le és itt nyitja meg 
fűszer- és rőföskereskedését. 1987-ben hunyt el Vörösberényben. 

Ki volt Németh Lajos? Németh Lajos 1890-ben született 
Vörösberényben. 1920-ban kap kereskedői engedélyt és üzletet 
nyit Vörösberényben, saját házában. 1937-ben hunyt el, utódai 
részben Almádiban élnek. 

Ki volt Krizsek Géza? Krizsek Géza 1884-ben Debrecenben 
született. 1919 óta önállóan vezeti az Almádi Kéményseprő Kerü-
letet. Veszprém Vármegyei Kéményseprő Egylet elnöke. Az Almá-
di Tűzoltó Egylet parancsnoka. Az Iparos Kör, Képviselőtestület és 
az Almádi Dalkör tagja. Számos kitüntetés tulajdonosa. 1963-ban 
hunyt el, utódai részben Almádiban élnek. 

Polgárőr hírek
Az egyesület tagjai nem tétlenkedtek az év utolsó hónapjaiban sem. 

Balatonalmádi polgárőrei biztosították a Crimebox Club honvédelmi-
rendvédelmi járőrversenyét. A rendezvény fővédnöke Hende Csaba 
honvédelmi miniszter és Keszey János polgármester voltak.

Kisújszálláson találkoztak a polgárőr város és a polgárőr község cím-
mel rendelkező települések vezetői és polgárőr vezetők novemberben. 
Az Országos Polgárőr Szövetség rangos elismerését eddig több telepü-
lés kapta meg, köztük Balatonalmádi is. Az eseményen Hansági Endre, 
a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke felvetette a kormány azon 
célját, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb családi tava, 
mely elérésében nagy szerepe van a helyi polgárőröknek is.

A Kiskunhalasi Önvédelmi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület or-
szágos faültetési akciót indított, melyhez Balatonalmádi is csatla-
kozik. A cél, hogy 2015 tavaszáig minden egyesület a saját telepü-
lésének központi parkjában elültesse a polgárőrség fáját.

Szeretnénk tájékoztatni a szülőket, hogy gyermekeink biztonsá-
ga érdekében Budataván polgárőrök segítik az iskolások átkelését 
a 71-es főúton.  Számfira Balázs Polgárőr Egyesület
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VárosvédőkÖnkormányzat

A képviselő-testület élt a város településrészeire vonatkozó ál-
talános iskolai felvételi körzetek véleményezésének lehetőségé-
vel. A javaslat tartalmazza a Harangvirág utca, Holló köz, Hóvi-
rág köz, Rigó köz és a Véghely Dezső utca Györgyi Dénes Általá-
nos Iskolába, továbbá a Gyertyán utca, Lehel köz és a Pacsirta köz 
Vörösberényi Általános Iskolába való besorolását. A Balatonalmádi 
Tankerülettel közösen kialakított vélemény érinti az Árok utcát és a 
Rozmaring utca egy szakaszának átsorolását, melyet ezt követően a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal mérlegel, és szükség szerint mó-
dosít. A tankerület igazgatója kiemelte, hogy megyei viszonylatban 
mindkét iskolában kimagasló szintű oktatás folyik, melyet az orszá-
gos kompetencia mérések is bizonyítanak.

Támogatja az önkormányzat a Vörösberényi Általános Iskola 
egyik 8. osztályos diákjának Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramban való részvételét, aki eredményes felvételi vizsga esetén a 
Lovassy László Gimnáziumban folytatná tanulmányait.

A Humán Bizottság idén a „Jó tanuló – jó sportoló” díjat Árvai 
Eszternek, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 9. osztályos ta-
nulójának, Áldozó Borbálának, a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. 
osztályos tanulójának és Bartha Dánielnek, a Vörösberényi Általános 
Iskola 8. osztályos tanulójának adományozza. Az ünnepélyes átadás-
ra az év utolsó bizottsági ülésén kerül sor ünnepélyes keretek között.

A képviselő-testület 2014. augusztus 7–23-ig jelölte ki a borfesz-
tivál időpontját, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intézmény 
2014. évi beszámolóját és a 2015. évi munkatervét is.

Megválasztotta a képviselő-testület mindkét bizottságának külső szak-
értőit. A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságba Nagyné Matolcsi Tünde és 
Szabó Zoltán, míg a Humán Bizottságba Dudás Zsolt kapott helyet.

Megkezdheti működését Vörösberényben a Leader Hagyományőrző 
Kultúrközpont, melynek kialakítása a Bakony és Balaton Keleti Kapuja 
Leader Helyi Akciócsoport keretében az Európai Mezőgazdasági Alap 
támogatásával valósult meg. A továbbiakban a PKKK intézményeként 
működik, amely a néptánc, és a néptáncosok otthona lenne. 

A képviselő-testület jóváhagyta a Kelet-Balatoni Önkormányzati 
Társulás és a Balatonalmádi Szociális Társulás Társulási megállapo-
dásának módosítását, melyek az önkormányzati választásokból adó-
dó személyi változás miatt kerültek napirendre. Emellett a 13 tele-
pülést összefogó központi háziorvosi ügyeleti megállapodás módo-
sításáról is döntés született, mivel Balatonakarattya önálló telepü-
lésként vesz részt, és vállalja ügyeleti kötelezettségét a továbbiakban.

Felülvizsgálta a képviselő-testület az önkormányzat köztemető-
ről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletét, amely szabályozza a 
köztemető üzemeltetési feltételeit, a temetkezések rendjét, a temető 
létesítmények használati díjait, sírhely megváltási árakat. 

2015. január 1-jétől az önkormányzatnak biztosítania kell a szociális 
temetések lebonyolításához a jogszabályban meghatározott feltételeket.

Balatonalmádi Településrendezési Tervének felülvizsgálata a He-
lyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv munkaközi anyagá-
nak elfogadásához érkezett. Ez azt jelenti, hogy a Településrendezé-
si Terv véglegesítésére várhatóan 2015 májusában kerül sor, melyet 
addig több egyeztetési és véleményezési szakasz előz meg.

Támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez a Vid-
ra Szabadidő és Sport Egyesület, mivel versenyzőik felkészítését a 
balatonfűzfői uszoda karbantartása miatt csak a Club Tihany uszo-
dájában tudják edzőtáboroztatással megoldani. Az egyesület 200 
ezer forint összegű támogatást kért és kapott az önkormányzattól.

A 2014. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderül, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 3 %-ot csökkent – októ-

A képviselő-testületi ülésről beri adatok alapján – míg a nem adóköteles vendégéjszakák szám 
14 %-os növekedést mutat, összességében mindez 2,7 %-os emel-
kedést jelent. Az adómentes éjszakák 95 %-át a 18 éven aluliak 
mentessége adta; nagyságrendje arra utal, hogy sok a családdal, gye-
rekekkel idelátogató vendég, de főként a táborozó diák. A stran-
dolásra kedvezőtlen időjárás megnyilvánult a strandjegy ár-bevé-
tel alakulásán, mintegy 28 %-kal maradt el a tavalyi bevételtől. A 
SZÉP-kártya forgalom azonban növekedett, és a bevezetésre került 
bankkártyás fizetési móddal is szép számmal éltek.

A városközpont rekonstrukció részeként a nyár során elkészült a Ba-
bits Mihály utca és a mellette lévő parkoló felújítása. Befejeződtek a 
Vörösberényben Leader Hagyományőrző Kultúrközpont kivitelezési 
munkái, amely a jövő évi szezonban már bekapcsolódhat a turisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó létesítmények körébe. Valamennyi településré-
szen folytatódott az utak és járdák burkolatának építése, illetve felújí-
tása. A móló előtti játszótér új elemekkel bővült. A teniszpálya melletti 
zöldterületen közterületi fitness eszközök kerültek kihelyezésre. 

A strandok komfortfokozásának javítását szolgálták az elvégzett 
hínárirtások. Folytatódott a Wesselényi strandi főépület homlokza-
tának kőburkolattal történő megújítása, és megújult a parti sétány 
egy szakaszának burkolata. Kétegységes büféépület épült, hangosí-
tási berendezéseket, fűnyíró traktort, gyepszellőztetőt és motoros 
kaszákat vásároltak, fürdő lépcsőt készítettek. 

„Nyitott templomok” elnevezésű vezetett körtúrák sok érdeklődő tu-
ristát vonzottak, a csoportok már több héttel előre lefoglalták a helyü-
ket. A Pannónia Kulturális Központ szervezte a Borfesztivált, mely idén 
is nagyszámú közönséget vonzott a településre. A könyvtár az előző évek 
nyaraihoz hasonlóan meghosszabbította nyitva tartását. A nyáron több 
mint 12 000 látogató fordult meg a könyvtárában, a strandkönyvtár lá-
togatottsága pedig megközelíti az 1000 főt, ennek nagy része gyermek. 

A Turisztikai Egyesület marketingtevékenysége keretében a he-
lyi és országos televíziókban, rádiókban, online és nyomtatott mé-
diában népszerűsítette a várost. Elkészült a jelenleg tizenhárom kis-
filmből álló „Történetek Balatonalmádiból” ismeretterjesztő filmso-
rozat Kovács István közreműködésével. A kisfilmek helyet kaptak a 
városi, illetve turisztikai weboldalakon és önálló YouTube csatornán 
keresztül is elérhetők. Új, integrált városi és turisztikai honlap ké-
szült, melyen tematikusan, már a nyitó oldalon kettéválnak a városi 
és turisztikai információk. 

Csikk-cikk, hú de ciki…
Tisztelt olvasóinkkal bizonyára egyetértünk abban, hogy az utcáin-

kon, parkjainkban eldobált csikkek látványa nem felemelő. Van egy 
köre lakosságunknak, akiket nem tanítottak meg otthon a szülők – ők 
talán nem is tudták, hogy titokban csemetéjük rákapott a bagóra –, 
hogy a cigaretta elszívott maradékának is van tisztességes helye: mégpe-
dig bizonyos szemetes edényekben. Ezeket csupán meg kellene keresni, 
és rendeltetésének megfelelően használni. Ahogy többnyire tudnak arra 
vigyázni, hogy ne csak eldobják, hanem rá is lépjenek, hogy tüze ki-
aludjon, az is eszükbe kellene jusson, hogy nem jó helyre dobják őket. 
Hiába apró dologról van szó, ez a fajta szemét messziről nem is szem-
betűnő, mégis, ha már jobban körülnézünk, érdekes dolgokat veszünk 
észre. Például sokan a legszebb virágköltemények földjében nyomják el 
a csikket. Ha nincs a közelben szemetes, az is megteszi – így gondol-
kodnak. Végül is, az is egy tartó. Csakhogy nem szeméttartó, hanem vi-
rágtartó! Mások gátlástalanul a járda kellős közepén válnak meg tőle. 
Megfordult már nálunk olyan turista is, akitől egyenesen megkérdez-
ve, hogy „otthon is így csinálja?” – egyenesen válaszolta, hogy: „Igen”. 
Lehajoltunk a csikkért, a kezébe nyomtuk, és megkértük, hogy azt vi-
gye haza, mivel mi adunk Almádi tisztaságára. Számunkra érthetetlen, 
hogy egy buszmegállóban, két méterre az utcai szemetestől, miért a be-
tonon kell eltaposni a csikket? És amikor ezt megkérdeztük az elkö-
vetőtől, kedvesnek nem mondható válasz érkezett: „Nem mindegy az 
magaaaanak?” A válaszunkból megtudhatta, hogy egyáltalán nem, hi-
szen a közterületet gondozók mellett mi is szedjük az utca szemetét – az 
ilyen fegyelmezetlen emberek eldobott szemetét. 

Innen jött a gondolat, hogy a dohányboltok dolgozóit szeretnénk be-
vonni ebbe a mindennapos harcunkba. Ezúton kérjük őket – ahol ezt 
még nem tették meg – szerezzenek be az árudájuk polcaira olyan, te-
nyérben elférő, fedeles kis csikk-tartót, amely zsebre dugható, és ben-
ne néhány csikk elvihető a legközelebbi szeméttárolóig vagy az ottho-
ni kukáig. A posta gyakorlata adta az ötletet. Ott minden befizetés al-
kalmával megkérdezik az ügyintézők: biztosítás, megtakarítás érdekli-e 
az ügyfelet? Hasonlóképpen a dohányboltos is megkérdezhetné a vevő-
től minden alkalommal, hogy van-e hordozható csikk-tartója? Ezt csak 
egyszer kell megvenni, ára bizonyára nem egetverő és ezzel a gesztus-
sal, azután pedig a kis edény használatával máris hozzájárultunk ahhoz, 
hogy az utca tisztább legyen. A dohányboltok általában már ismerik 
ügyfeleiket, egészen biztos nem veszik ezt tőlük a vevők tolakodásnak. 

A címben írt „ciki” szó arra utal, hogy például Ausztriában szégyen 
lenne csikket eldobni a közterületeken. Ez csak nálunk ciki. 

Mindezzel azt szeretnénk elérni, hogy mutassunk jó példát a követ-
kező generációnak. Nekik – ha még lesz a jövőben dohányos ember 
–, talán már természetes lesz, hogy a tűzgyújtó eszköz mellett a kis ha-
mutartó is kötelezően a zsebükben lapuljon. Nekünk pedig a későb-
biekben nem kell majd ilyen „ciki” cikkeket fogalmaznunk.

  Honismereti és Városszépítő Kör 

Kidobandó (?) régiségek 
A tisztelt olvasókkal bizonyára egyetértünk abban, hogy mindig 

nagy veszteség, ha idős szerettünktől kell végleg elbúcsúznunk. Sok 
esetben hozzátartozónk, ismerősünk halála után hátra marad egy 
lakatlan régi ház vagy lakás, benne nagyon sok olyan dísztárggyal, 
amelyek az elhunyt számára felbecsülhetetlen értékek voltak, hiszen 
az emlékek sora fűzte őt hozzájuk. Ezeknek a tárgyaknak azonban 
általában csekély a piaci értéke. A hozzátartozók nem mindent sze-
retnének megőrizni, hiszen az „öreg darabok” nem mindig illenek 
bele egy mai, fiatal lakás miliőjébe, és érzelmileg sem köti őket hoz-
zájuk semmi. Az értékes dolgok kiválogatása után megmaradnak 
a falakat díszítő szarvasagancsok, kardok, ostorok, padlóvázák, ki-
sebb-nagyobb szobrok, képek és még sok minden. Javasoljuk, hogy 
ahelyett, hogy mindent azonnal kidobnának, vegyék fel a kapcsola-
tot Körünk vezetőjével, Kovács Istvánnal, a +36 88 430 091-es te-
lefonszámon. Ajánlják fel neki, hogy megnézhesse a kidobásra szánt 
tárgyakat. Ő esetleg a most szervezés alatt álló Helytörténeti Múze-
um anyagát gazdagíthatná a régi, Almádihoz fűződő tárgyakkal. Ha 
még ezután is maradnak dolgok, amit nincs szívük kidobni, kérjük 
telefonáljanak a Pannon Várszínház munkatársának, aki M. Simon 
Anikó, telefon: +36 30 296 3398. Ő szívesen átnézi a hagyatékot. 
Ezzel a gesztussal lehet, hogy a színházi díszletek készítőinek lehet-
nek nagy segítségére. Semmit ne dobjunk szemétre, ami használha-
tó! Honismereti és Városszépítő Kör

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!

XIV. forduló:
Ki volt dr. Pintér Sándor? 
Ki volt Bolla Ferenc? 
Ki volt Horváth József? 
A helyes válaszokat december 20-ig várjuk a Pannónia Könyv-

tárban! Az előző fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 2015. 
január 9-én, pénteken, 16.30 órakor a Honismereti Kör klubfog-
lalkozásán tartjuk a Pannónia Kulturális Központban (Városház 
tér 4.). A játékban résztvevőket és minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! 

A XII. forduló helyes megoldásai: 
Ki volt Munkácsy Sándor? Munkácsy Sándor 1901-ben szüle-

tett Újfehértón. 1932-ben, mint kereskedő Almádiban nyitott üz-
letet, majd később Vörösberényben telepedik le és itt nyitja meg 
fűszer- és rőföskereskedését. 1987-ben hunyt el Vörösberényben. 

Ki volt Németh Lajos? Németh Lajos 1890-ben született 
Vörösberényben. 1920-ban kap kereskedői engedélyt és üzletet 
nyit Vörösberényben, saját házában. 1937-ben hunyt el, utódai 
részben Almádiban élnek. 

Ki volt Krizsek Géza? Krizsek Géza 1884-ben Debrecenben 
született. 1919 óta önállóan vezeti az Almádi Kéményseprő Kerü-
letet. Veszprém Vármegyei Kéményseprő Egylet elnöke. Az Almá-
di Tűzoltó Egylet parancsnoka. Az Iparos Kör, Képviselőtestület és 
az Almádi Dalkör tagja. Számos kitüntetés tulajdonosa. 1963-ban 
hunyt el, utódai részben Almádiban élnek. 

Polgárőr hírek
Az egyesület tagjai nem tétlenkedtek az év utolsó hónapjaiban sem. 

Balatonalmádi polgárőrei biztosították a Crimebox Club honvédelmi-
rendvédelmi járőrversenyét. A rendezvény fővédnöke Hende Csaba 
honvédelmi miniszter és Keszey János polgármester voltak.

Kisújszálláson találkoztak a polgárőr város és a polgárőr község cím-
mel rendelkező települések vezetői és polgárőr vezetők novemberben. 
Az Országos Polgárőr Szövetség rangos elismerését eddig több telepü-
lés kapta meg, köztük Balatonalmádi is. Az eseményen Hansági Endre, 
a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület elnöke felvetette a kormány azon 
célját, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb családi tava, 
mely elérésében nagy szerepe van a helyi polgárőröknek is.

A Kiskunhalasi Önvédelmi Bűnmegelőző Polgárőr Egyesület or-
szágos faültetési akciót indított, melyhez Balatonalmádi is csatla-
kozik. A cél, hogy 2015 tavaszáig minden egyesület a saját telepü-
lésének központi parkjában elültesse a polgárőrség fáját.

Szeretnénk tájékoztatni a szülőket, hogy gyermekeink biztonsá-
ga érdekében Budataván polgárőrök segítik az iskolások átkelését 
a 71-es főúton.  Számfira Balázs Polgárőr Egyesület
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ÜnnepÜnnep
Karácsonyi gondolatok 2014

Az advent az úrjövet ideje, a hosszú téli délutánokkal és estékkel 
alkalmat ad a múltunkba, életünk fordulópontjaiba és saját egyéni-
ségünk formálódásába mélyedésre, gondolataink csiszolására és ren-
dezésére. Ezen túl azonban Isten fiának a születésére készülve az 
öröm érzése mellett felvetődhet bennünk a metafizikus, az érzéke-
inkkel fel nem fogható világról, ahonnan a szent fiú érkezett, szóló 
elmélkedés. A vallások, köztük a keresztény mind foglalkoznak ez-
zel a valóságon, a fizikai léten túli világgal, továbbá előkerül számos 
filozófus gondolatmenetében.

Mielőtt karácsony misztériumáról ejtünk szót, vegyük szemügy-
re, mit mondanak egyes filozófusok e világról, jóllehet az európai 
gondolkodás nagy része a felvilágosodás és a nagy francia forrada-
lom ideje óta küzd ellene, mások ugyanakkor elfogadják.

 Immanuel Kant például, aki mindvégig tagadta e világ létét, vé-
gül oda jutott, hogy létezése szükséges. Karl Jaspers, az egzisztenci-
alizmus egyik gondolati előfutára, úgy vélte, hogy a metafizikus vi-
lágból időnként rejtjelek érkeznek, amelyek egyes jelenségekben és 
eseményekben mutatkoznak meg. Meglepőek, az emberek mégsem 
mindig veszik őket észre, illetőleg nem mindenki érzékeny rájuk, 
azaz nincs felfogásukra „antennájuk”, vevőkészülékük. Olyan vi-
lág üzenetei, amely nem magyarázható fizikai törvényszerűségekkel. 
Ezért is vetik el sokan létét, amellyel egyúttal szűkítik gondolko-
dásuk köreit és nyitottságukat. Mások igénylik e dimenziót, amely 
szerintük létezik. Kegyelem szükséges hozzá, hogy észrevegyük: a vi-
lág a maga valóságában nem csupán fizikai rejtelmek őrzője.

A mindennapi élet, a történelem és a tudomány számos példája ve-
hető számba e rejtjelek felismerése sorából. Köztudott Szent Pál hir-
telen megtérése, amely során a korábbi üldöző vállalta az üldözöttek 
sorsát. Hasonló utat járt be Szent Ágoston, a rétorból lett hippói püs-
pök, egyházatya. Ne csak ókoriakat említsünk. Ne feledkezzünk meg 
Jeanne d’ Arc-ról, a parasztlányból látomásai után seregvezérré lett 
hősről, aki a százéves háború során hozzájárult az angolok kiverésé-
hez francia földről. Mindennapi életünkből, ha végig tekintünk raj-
ta, talán nem egy fordulópontra gondolva ráérezhetünk e rejtjelekre.

Ugyancsak nagy titok előttünk a kyber tér. Felfedezése után új vi-
lág nyílt meg az emberiség előtt. Vajon, létezett-e ez a tér korábban 
is? Mik a mindenre kiterjedő szabályai? Számos megfejtésre váró ta-
lány lengi körül. Gondolunk-e arra, amikor levelezünk, szerkesz-
tünk, adatokat keresünk számítógépünkön, hogy körülvesz ben-
nünket egy olyan világ, amelyet igazán nem ismerünk.

Akár utalhatunk az emberi lélekre. Vajon, mi lesz vele a test halá-
la után. A kérdés a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. A val-
lások magyarázatai mellett filozófusok sora kereste rá a választ. A lé-
lektan tudománya nem foglalkozik a kérdés megfejtésével, mert a 
végső dolgok nem tartoznak egzakt módszerű vizsgálódásai köré-
be. A mai ember sem foglalkozik vele, nem divat. Ellenpontként 
áll előttünk a középkor embere. Ne nézzük le. Hosszú távra, benne 
a túlvilági létre tervezett. A hatalmasok kolostorokat alapítottak. A 
benne élő szerzetesek az alapító és nemzetsége, családja lelki üdvéért 
imádkoztak. A náluk kisebb jövedelműek templomokat építettek, 
vagy a már meglévőkben oltárokat emeltek hasonló céllal. A közép-
réteg és a városok tehetősebb polgárai misealapítványokat tettek, 
hogy felmenőik és rokonaik lelke könnyebben elnyerhesse az örök 
üdvösséget, az örök napot, minden létezés és minden teremtett való 
keletkezésének napját, ami Isten boldogító színelátása egyben, a fé-
nyesség győzelme a sötétség felett.

E fényt hozta el az Istengyermek születésével az emberiség számá-
ra, és nem véletlenül ünnepelte azt a 20. század közepéig a keresz-
tény világ minden év karácsonyán. Az idők változnak. Az emberek 
ma általában nem hosszú távra terveznek, a pillanatnyi jólétet kere-

sik. Európa kereszténységben megfáradt, elöregedő társadalma in-
kább az individualizmusra, mint a családra, a hitre helyezi a hang-
súlyt, pusztán a gazdaság szempontjából tekint a világra, mindent 
a haszonra és a nyerészkedésre korlátozva lát. Nehezen fogadja be a 
születendő életet, az időseket és a fogyatékkal élőket. Emiatt hányan 
fejezik be napjaikat a lemondás és elhagyatottság zsákutcájában. Ez-
zel szemben Szent Ágoston szerint semmi sem boldogíthat csak a 
szeretet. Ezért lett a karácsony benne minden korábbi tartalommal 
ma elsősorban a szeretet ünnepe. A szereteté, amelynek több formá-
ját ismerjük az eroszon, a filian, az agapen át az üdvözítő és irgalmas 
szeretetig. Leginkább átfogóan mégis Szent Pál apostol korinthusi-
akhoz írt ismert levelében fogalmazódik meg lényege:

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétá-
ló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és minden tudományokat, 
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem 
érek, szétoszthatom mindenemet a nélkülözők, közt, odaadhatom teste-
met égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem mit sem használ nekem. A 
szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérke-
dik, nem is kevély.”  (1Kor. 13.1-4.)

E gondolatokkal kívánok testi-lelki víg örömben eltöltött ka-
rácsonyt. Blazovich László

Egy több éves munka gyümölcse!
Nagy örömünkre szolgál, mert egy több éves álom teljesült, 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 megszó-
lalhat a gyülekezet új hangszere, a három manuálos digitális orgona.

Sajnálattal értesülünk arról, 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, önzetlen adomá-
nyozónak és áldozatkész közreműködőnek, hogy szeretettel segítet-
te a gyülekezet ilyen irányú gyarapodását, viszont tudjuk, hogy az 
új hangszer még csak az út legeleje, mert szívből szívbe léleknek és 
életnek kell rajta átzúgnia! 

Külön köszönjük kántorunknak, Varga Áron testvérünknek szak-
mailag kimagasló és áldozatos szervezéseit, buzgólkodó szolgálata-
it, valamint Isten áldását kérjük az ő, a szerettei, a barátai, valamint 
művésztársai életére, eddigi és további munkájukra!

Varjas Zoltán vörösberényi református egyházközség

Karácsonyi gondolatok
Csak felvillantok üzeneteket a jól ismert karácsonyi történetből, 

Lukács evangéliumának második fejezetéből, gondoljuk tovább 
azokat, karácsonyra készülve.

„Augustus császár idejében” (Lukács 2,1-2). Isten cselekvése tör-
téneti tény, nem legenda, nem mítosz. Erre utalnak az itt felsorolt 
uralkodók, Augustus császár, Cirénius helytartó. Az üdvtörténet, Is-
ten értünk való cselekvése a világtörténelemben tapasztalható meg.

„Írják össze az egész földet” (Lukács 2,3-5). A császár az adófize-
tőit írja össze, Isten pedig népét szólítja elő. Hív az Isten. Karácsony 
az Isten hívó szava felénk, ahogy az anya magához öleli kicsinyét, 
ahogy az apa szeretettel figyelmezteti gyermekét.

„A szálláson nem volt hely” (Lukács 2,7) a Megváltó számára, 
íme, a „szekularizáció”, már akkor is: csak magunkkal foglalkozunk, 
sem Istent, sem embert nem veszünk figyelembe.

„A júdeai Betlehemben” (Lukács 2,4). Isten azonban nem mon-
dott le rólunk. Isten beteljesítette ígéretét, minden pontosan úgy 
történt, ahogy megmondta, a próféták által: Betlehemben, Dávid 
városában emberré lett az Isten, értünk, hogy végre igazán megis-
merhessük az élő Istent (Mikeás 5,1-4). 

„Mária bepólyálta elsőszülött fiát” (Lukács 2,7). Jézus Krisztus el-
sőszülött, mert őrá várt a világ, Ő az „első”; de arra is utal ez a kife-
jezés, hogy Jézusnak még lesznek testvérei (Márk 3,31). Isten bepó-
lyál minket is e durva világban, egészen a megváltás kiteljesedéséig, 
ez a pólya azonban nemcsak védelmet, hanem bátorságot jelent, an-
nak bizonyosságát, hogy velünk az Isten (Máté 1,23).

„Dicsőség az Istennek, a földön békesség” (Lukács 2,14). Az em-
ber nem istenítheti magát, nem teremthet békét, sajnos ezt tapasz-
taljuk is, mert világunk mindig tele volt békétlenséggel, veszekedés-
sel, harccal, háborúval. A békesség megteremtésére csak maga Isten 
képes, aki megszületett erre a világra, Jézus Krisztusban, hogy békét 
teremtsen közöttünk, bennünk, általunk (Lukács 2,6-7). 

Adventi, karácsonyi református istentiszteleti rend
Balatonalmádiban (Baross u. 24.)

Advent
2014. november 30., december 7., 14., 21., advent vasárnapjai, a 

szokott istentiszteleti rendben, vasárnaponként, 10.30 órakor.
November 30., 10.30 óra Schrenk Éva verseskötetének bemutatója.
December 13., 16.00 óra, Női Bibliaóra.
December 14., 10.30 óra városunk zeneiskolájának szolgálata. 
Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsora-

osztásra, keddenként, 18.30 órakor.

Az ünnepekben rejlő erő
Bizonyára már észrevettük, hogy nemcsak várunk karácsonyra, ha-

nem a karácsonytól is várunk valamit. Valami jót, maradandót, jó 
irányú változást, fordulatot saját és családunk életére gondolva. Nem 
drámaian nagy dolgokra gondolunk ilyenkor, hiszen a valóság talaján 
állva tudjuk, hogy egy csekélyke fordulat elérése is olykor mekkora 
erőfeszítésbe kerül, sőt sokszor igazán apró dolgokon sem tudunk vál-
toztatni még akkor sem, ha belátjuk a dolog jóságát. Például hányszor 
elhatároztuk már, hogy több időt szakítunk egymásra, házastársra, 
gyerekre, hogy közösen imádkozunk, hogy estéinknek békébe, nyu-
galomba vivő „rituáléját” kialakítjuk, s hányszor kudarcot vallottunk. 
Mégis a lélek mélyén szüntelenül ott vibrál a vágy, a remény: talán 
most, talán ebben az ádventben, talán az idei karácsonyon.

Mindenesetre nagy dolog, ha már eljutunk a felismerésig, hogy a 
szent ünnepektől várunk valamit. Várjuk, hogy fényük tovább ég-
jen a hétköznapokban. Nem nagy ünnepélyes lobogással, hanem 
szelíd, de biztos lánggal. 

A szent ünnepekben az idő fölötti, halhatatlan isteni igazságokkal ke-
rülünk kapcsolatba. Nyilván nem lehet kérdés, hogy egy átmulatott szil-
veszter éjszaka, vagy egy odaadó szívvel megélt ünnep, az ünnepben 
szemlélt és befogadott igazság, alakíthat, formálhat bennünket A kará-
csonyban Isten emberhez hajló szeretetének igazsága és belőle fakadóan, 
az egymáshoz őszintén odahajló szeretet hordozza ezt az átalakító erőt. 

Amennyire komolyan vesszük igazságát – amennyit képesek va-
gyunk belőle megszívlelni –, annyira komoly változásokra számítha-
tunk. Először is magunkban, hiszen egy sokszereplős családban már 
nem olyan egyszerű a történet. De türelemmel, kitartással, imád-
sággal minden kívánatos jó fordulat elérhető lesz a család szintjén is.

Ha szenteste igazán szent lesz – tehát jut idő az ünnepelt meghí-
vására, köszöntésére – akkor jó eséllyel remélhetjük, hogy ennek egy 
mindennapokra írt változata – ha eddig még nem volt – megjelen-
het, kialakulhat családunk életében. Egyelőre nem is kell talán több. 
Törekvés arra, hogy estéinket ne a televízió és a számítógép moni-
tor világítsa be, hanem a szentestéhez hasonló fény, akkor már na-
gyon sokat tettünk azért, amire vágyunk, amit ép, egészséges em-
berként akarhatunk.

János atya és Norbert atya

December 16., 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti kará-
csonyfa közös feldíszítése, majd szeretetvendégség.

December 20-21., 15.00 órától, hittanosok hétvégéje a balaton-
almádi tetőtérben.

December 21., advent negyedik vasárnapján, családi vasárnap, 
9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Gyer-
mekek karácsonyi szolgálata és megajándékozása, a „Bolla Ferenc 
Alapítvány” pályázati díjkiosztója.

Karácsony
December 21. és január 4. között kizárólag az alábbi alkalma-

kat tartjuk.
December 24., szerda, szentestei istentiszteletek, 16.00 órakor.
December 25., csütörtök, karácsony első napján, szokott délelőtti 

istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 10.30 órakor.
December 26., péntek, karácsony második napján, szokott dél-

előtti istentiszteleti rend, legátus szolgálatával, 10.30 órakor.
Évforduló
December 28., vasárnap, két ünnep közötti vasárnap, a szokott 

istentiszteleti rend, 10.30 órakor.
December 31., szerda, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 órakor.
Január 1., csütörtök, újévi istentisztelet, 10.30 órakor.
Január 4., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján, 

10.30 órakor.  Steinbach József
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Karácsonyi gondolatok 2014

Az advent az úrjövet ideje, a hosszú téli délutánokkal és estékkel 
alkalmat ad a múltunkba, életünk fordulópontjaiba és saját egyéni-
ségünk formálódásába mélyedésre, gondolataink csiszolására és ren-
dezésére. Ezen túl azonban Isten fiának a születésére készülve az 
öröm érzése mellett felvetődhet bennünk a metafizikus, az érzéke-
inkkel fel nem fogható világról, ahonnan a szent fiú érkezett, szóló 
elmélkedés. A vallások, köztük a keresztény mind foglalkoznak ez-
zel a valóságon, a fizikai léten túli világgal, továbbá előkerül számos 
filozófus gondolatmenetében.

Mielőtt karácsony misztériumáról ejtünk szót, vegyük szemügy-
re, mit mondanak egyes filozófusok e világról, jóllehet az európai 
gondolkodás nagy része a felvilágosodás és a nagy francia forrada-
lom ideje óta küzd ellene, mások ugyanakkor elfogadják.

 Immanuel Kant például, aki mindvégig tagadta e világ létét, vé-
gül oda jutott, hogy létezése szükséges. Karl Jaspers, az egzisztenci-
alizmus egyik gondolati előfutára, úgy vélte, hogy a metafizikus vi-
lágból időnként rejtjelek érkeznek, amelyek egyes jelenségekben és 
eseményekben mutatkoznak meg. Meglepőek, az emberek mégsem 
mindig veszik őket észre, illetőleg nem mindenki érzékeny rájuk, 
azaz nincs felfogásukra „antennájuk”, vevőkészülékük. Olyan vi-
lág üzenetei, amely nem magyarázható fizikai törvényszerűségekkel. 
Ezért is vetik el sokan létét, amellyel egyúttal szűkítik gondolko-
dásuk köreit és nyitottságukat. Mások igénylik e dimenziót, amely 
szerintük létezik. Kegyelem szükséges hozzá, hogy észrevegyük: a vi-
lág a maga valóságában nem csupán fizikai rejtelmek őrzője.

A mindennapi élet, a történelem és a tudomány számos példája ve-
hető számba e rejtjelek felismerése sorából. Köztudott Szent Pál hir-
telen megtérése, amely során a korábbi üldöző vállalta az üldözöttek 
sorsát. Hasonló utat járt be Szent Ágoston, a rétorból lett hippói püs-
pök, egyházatya. Ne csak ókoriakat említsünk. Ne feledkezzünk meg 
Jeanne d’ Arc-ról, a parasztlányból látomásai után seregvezérré lett 
hősről, aki a százéves háború során hozzájárult az angolok kiverésé-
hez francia földről. Mindennapi életünkből, ha végig tekintünk raj-
ta, talán nem egy fordulópontra gondolva ráérezhetünk e rejtjelekre.

Ugyancsak nagy titok előttünk a kyber tér. Felfedezése után új vi-
lág nyílt meg az emberiség előtt. Vajon, létezett-e ez a tér korábban 
is? Mik a mindenre kiterjedő szabályai? Számos megfejtésre váró ta-
lány lengi körül. Gondolunk-e arra, amikor levelezünk, szerkesz-
tünk, adatokat keresünk számítógépünkön, hogy körülvesz ben-
nünket egy olyan világ, amelyet igazán nem ismerünk.

Akár utalhatunk az emberi lélekre. Vajon, mi lesz vele a test halá-
la után. A kérdés a kezdetektől foglalkoztatja az emberiséget. A val-
lások magyarázatai mellett filozófusok sora kereste rá a választ. A lé-
lektan tudománya nem foglalkozik a kérdés megfejtésével, mert a 
végső dolgok nem tartoznak egzakt módszerű vizsgálódásai köré-
be. A mai ember sem foglalkozik vele, nem divat. Ellenpontként 
áll előttünk a középkor embere. Ne nézzük le. Hosszú távra, benne 
a túlvilági létre tervezett. A hatalmasok kolostorokat alapítottak. A 
benne élő szerzetesek az alapító és nemzetsége, családja lelki üdvéért 
imádkoztak. A náluk kisebb jövedelműek templomokat építettek, 
vagy a már meglévőkben oltárokat emeltek hasonló céllal. A közép-
réteg és a városok tehetősebb polgárai misealapítványokat tettek, 
hogy felmenőik és rokonaik lelke könnyebben elnyerhesse az örök 
üdvösséget, az örök napot, minden létezés és minden teremtett való 
keletkezésének napját, ami Isten boldogító színelátása egyben, a fé-
nyesség győzelme a sötétség felett.

E fényt hozta el az Istengyermek születésével az emberiség számá-
ra, és nem véletlenül ünnepelte azt a 20. század közepéig a keresz-
tény világ minden év karácsonyán. Az idők változnak. Az emberek 
ma általában nem hosszú távra terveznek, a pillanatnyi jólétet kere-

sik. Európa kereszténységben megfáradt, elöregedő társadalma in-
kább az individualizmusra, mint a családra, a hitre helyezi a hang-
súlyt, pusztán a gazdaság szempontjából tekint a világra, mindent 
a haszonra és a nyerészkedésre korlátozva lát. Nehezen fogadja be a 
születendő életet, az időseket és a fogyatékkal élőket. Emiatt hányan 
fejezik be napjaikat a lemondás és elhagyatottság zsákutcájában. Ez-
zel szemben Szent Ágoston szerint semmi sem boldogíthat csak a 
szeretet. Ezért lett a karácsony benne minden korábbi tartalommal 
ma elsősorban a szeretet ünnepe. A szereteté, amelynek több formá-
ját ismerjük az eroszon, a filian, az agapen át az üdvözítő és irgalmas 
szeretetig. Leginkább átfogóan mégis Szent Pál apostol korinthusi-
akhoz írt ismert levelében fogalmazódik meg lényege:

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs 
bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétá-
ló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat, és minden tudományokat, 
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem 
érek, szétoszthatom mindenemet a nélkülözők, közt, odaadhatom teste-
met égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem mit sem használ nekem. A 
szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérke-
dik, nem is kevély.”  (1Kor. 13.1-4.)

E gondolatokkal kívánok testi-lelki víg örömben eltöltött ka-
rácsonyt. Blazovich László

Egy több éves munka gyümölcse!
Nagy örömünkre szolgál, mert egy több éves álom teljesült, 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 megszó-
lalhat a gyülekezet új hangszere, a három manuálos digitális orgona.

Sajnálattal értesülünk arról, 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, önzetlen adomá-
nyozónak és áldozatkész közreműködőnek, hogy szeretettel segítet-
te a gyülekezet ilyen irányú gyarapodását, viszont tudjuk, hogy az 
új hangszer még csak az út legeleje, mert szívből szívbe léleknek és 
életnek kell rajta átzúgnia! 

Külön köszönjük kántorunknak, Varga Áron testvérünknek szak-
mailag kimagasló és áldozatos szervezéseit, buzgólkodó szolgálata-
it, valamint Isten áldását kérjük az ő, a szerettei, a barátai, valamint 
művésztársai életére, eddigi és további munkájukra!

Varjas Zoltán vörösberényi református egyházközség

Karácsonyi gondolatok
Csak felvillantok üzeneteket a jól ismert karácsonyi történetből, 

Lukács evangéliumának második fejezetéből, gondoljuk tovább 
azokat, karácsonyra készülve.

„Augustus császár idejében” (Lukács 2,1-2). Isten cselekvése tör-
téneti tény, nem legenda, nem mítosz. Erre utalnak az itt felsorolt 
uralkodók, Augustus császár, Cirénius helytartó. Az üdvtörténet, Is-
ten értünk való cselekvése a világtörténelemben tapasztalható meg.

„Írják össze az egész földet” (Lukács 2,3-5). A császár az adófize-
tőit írja össze, Isten pedig népét szólítja elő. Hív az Isten. Karácsony 
az Isten hívó szava felénk, ahogy az anya magához öleli kicsinyét, 
ahogy az apa szeretettel figyelmezteti gyermekét.

„A szálláson nem volt hely” (Lukács 2,7) a Megváltó számára, 
íme, a „szekularizáció”, már akkor is: csak magunkkal foglalkozunk, 
sem Istent, sem embert nem veszünk figyelembe.

„A júdeai Betlehemben” (Lukács 2,4). Isten azonban nem mon-
dott le rólunk. Isten beteljesítette ígéretét, minden pontosan úgy 
történt, ahogy megmondta, a próféták által: Betlehemben, Dávid 
városában emberré lett az Isten, értünk, hogy végre igazán megis-
merhessük az élő Istent (Mikeás 5,1-4). 

„Mária bepólyálta elsőszülött fiát” (Lukács 2,7). Jézus Krisztus el-
sőszülött, mert őrá várt a világ, Ő az „első”; de arra is utal ez a kife-
jezés, hogy Jézusnak még lesznek testvérei (Márk 3,31). Isten bepó-
lyál minket is e durva világban, egészen a megváltás kiteljesedéséig, 
ez a pólya azonban nemcsak védelmet, hanem bátorságot jelent, an-
nak bizonyosságát, hogy velünk az Isten (Máté 1,23).

„Dicsőség az Istennek, a földön békesség” (Lukács 2,14). Az em-
ber nem istenítheti magát, nem teremthet békét, sajnos ezt tapasz-
taljuk is, mert világunk mindig tele volt békétlenséggel, veszekedés-
sel, harccal, háborúval. A békesség megteremtésére csak maga Isten 
képes, aki megszületett erre a világra, Jézus Krisztusban, hogy békét 
teremtsen közöttünk, bennünk, általunk (Lukács 2,6-7). 

Adventi, karácsonyi református istentiszteleti rend
Balatonalmádiban (Baross u. 24.)

Advent
2014. november 30., december 7., 14., 21., advent vasárnapjai, a 

szokott istentiszteleti rendben, vasárnaponként, 10.30 órakor.
November 30., 10.30 óra Schrenk Éva verseskötetének bemutatója.
December 13., 16.00 óra, Női Bibliaóra.
December 14., 10.30 óra városunk zeneiskolájának szolgálata. 
Az adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsora-

osztásra, keddenként, 18.30 órakor.

Az ünnepekben rejlő erő
Bizonyára már észrevettük, hogy nemcsak várunk karácsonyra, ha-

nem a karácsonytól is várunk valamit. Valami jót, maradandót, jó 
irányú változást, fordulatot saját és családunk életére gondolva. Nem 
drámaian nagy dolgokra gondolunk ilyenkor, hiszen a valóság talaján 
állva tudjuk, hogy egy csekélyke fordulat elérése is olykor mekkora 
erőfeszítésbe kerül, sőt sokszor igazán apró dolgokon sem tudunk vál-
toztatni még akkor sem, ha belátjuk a dolog jóságát. Például hányszor 
elhatároztuk már, hogy több időt szakítunk egymásra, házastársra, 
gyerekre, hogy közösen imádkozunk, hogy estéinknek békébe, nyu-
galomba vivő „rituáléját” kialakítjuk, s hányszor kudarcot vallottunk. 
Mégis a lélek mélyén szüntelenül ott vibrál a vágy, a remény: talán 
most, talán ebben az ádventben, talán az idei karácsonyon.

Mindenesetre nagy dolog, ha már eljutunk a felismerésig, hogy a 
szent ünnepektől várunk valamit. Várjuk, hogy fényük tovább ég-
jen a hétköznapokban. Nem nagy ünnepélyes lobogással, hanem 
szelíd, de biztos lánggal. 

A szent ünnepekben az idő fölötti, halhatatlan isteni igazságokkal ke-
rülünk kapcsolatba. Nyilván nem lehet kérdés, hogy egy átmulatott szil-
veszter éjszaka, vagy egy odaadó szívvel megélt ünnep, az ünnepben 
szemlélt és befogadott igazság, alakíthat, formálhat bennünket A kará-
csonyban Isten emberhez hajló szeretetének igazsága és belőle fakadóan, 
az egymáshoz őszintén odahajló szeretet hordozza ezt az átalakító erőt. 

Amennyire komolyan vesszük igazságát – amennyit képesek va-
gyunk belőle megszívlelni –, annyira komoly változásokra számítha-
tunk. Először is magunkban, hiszen egy sokszereplős családban már 
nem olyan egyszerű a történet. De türelemmel, kitartással, imád-
sággal minden kívánatos jó fordulat elérhető lesz a család szintjén is.

Ha szenteste igazán szent lesz – tehát jut idő az ünnepelt meghí-
vására, köszöntésére – akkor jó eséllyel remélhetjük, hogy ennek egy 
mindennapokra írt változata – ha eddig még nem volt – megjelen-
het, kialakulhat családunk életében. Egyelőre nem is kell talán több. 
Törekvés arra, hogy estéinket ne a televízió és a számítógép moni-
tor világítsa be, hanem a szentestéhez hasonló fény, akkor már na-
gyon sokat tettünk azért, amire vágyunk, amit ép, egészséges em-
berként akarhatunk.

János atya és Norbert atya

December 16., 18.30 óra, a bibliaóra után a gyülekezeti kará-
csonyfa közös feldíszítése, majd szeretetvendégség.

December 20-21., 15.00 órától, hittanosok hétvégéje a balaton-
almádi tetőtérben.

December 21., advent negyedik vasárnapján, családi vasárnap, 
9.00 órakor Balatonfűzfőn, 10.30 órakor Balatonalmádiban. Gyer-
mekek karácsonyi szolgálata és megajándékozása, a „Bolla Ferenc 
Alapítvány” pályázati díjkiosztója.

Karácsony
December 21. és január 4. között kizárólag az alábbi alkalma-

kat tartjuk.
December 24., szerda, szentestei istentiszteletek, 16.00 órakor.
December 25., csütörtök, karácsony első napján, szokott délelőtti 

istentiszteleti rend úrvacsoraosztással, 10.30 órakor.
December 26., péntek, karácsony második napján, szokott dél-

előtti istentiszteleti rend, legátus szolgálatával, 10.30 órakor.
Évforduló
December 28., vasárnap, két ünnep közötti vasárnap, a szokott 

istentiszteleti rend, 10.30 órakor.
December 31., szerda, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 órakor.
Január 1., csütörtök, újévi istentisztelet, 10.30 órakor.
Január 4., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnapján, 

10.30 órakor.  Steinbach József
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A tanév elején a nyári élményeinket különböző festészeti techni-
kákkal dolgoztuk fel. Befejezésre került két legnagyobb munkánk, 
a balatonalmádi Mogyoró úti óvoda külső bejárati homlokzatának 
és a Györgyi Dénes Általános Iskolában a műhelyünkhöz vezető fo-
lyosó rész kifestése is. 

Mindkét falfestési projekt nagy élmény volt számomra, hiszen sa-
ját magam már régóta foglalkozok falfestmények tervezésével és ki-
vitelezésével, de gyerekekkel együtt még sosem volt rá lehetőségem. 
Elgondolkoztam, hogy melyik legyen az az intézmény, akit támoga-
tunk alkotásunkkal, illetve az ahhoz szükséges festékekkel. A célom 
az volt, hogy a projektben való részvétel élményén kívül a jótékony-
ságra is nevelhessem tanítványaimat. 

Mesemadár-műhely

Készül az iskolai lépcsőház dekorációja

A műhelyhez vezető lépcső a mesevilágba vezet

A Mogyoró úti óvoda elvarázsolt bejárata

Éllő Daniella is a jutalmazottak között volt az országos Cimbora 
rajzpályázaton  

Hírek a gimnáziumból
Szegény November! Hideg, egyhangú, unalmas, fárasztó: közhelyek 

az év sokak által leginkább gyűlölt hónapjáról. Az őszi szünet lusta bé-
kességéből visszatérő ifjú és örökifjú lelkekre villámként sújt le önnön 
felelősségük és kötelességtudatuk, miközben a fátyolos reggeli ködfel-
hőn át baljósan bontakozik ki az ismerős „vörös labirintus”. A feszült-
ség az aulába lépve éri el tetőpontját: visszatérő hétköznapi élete a maga 
kakofón hangzavarával, okkerfényű lobogásával és érzelmektől vibráló 
légkörével alaposan fejbe vágja az érkezőt. Innentől nincs megállás, tu-
dattalanul sodródunk be első óránk helyszínére, hogy egy meleg radiá-
tornak dőlve átfagyott tagjainkat és fölzaklatott lelkünket – pár rövidke 
percig – utoljára megsimogassák az elmúlt napok harmóniájának emlé-
kei. Ám az idill törékeny, az első csengő parancsára dárdaként szúr be-
lénk a vas világ, hogy sűrű fogadkozások közepette vágjunk neki újfent 
előkapart céljainknak. Persze nem is lennénk igazi DLSB-sek, ha hagy-
nánk magunkat belefulladni eme katatón miliőbe, a közös lelkesedés és 
tenni akarás végül a legszürkébb hónapot az egyik legszínesebbé tette.

Október 20-án egy bizonytalan és küzdelmes időszak látszott be-
fejeződni, Dudásné Pirik Mariann személyében új intézményveze-
tőt neveztek ki gimnáziumunk élére. Az igazgató asszony a tantestü-
let bizalmát élvezi, továbbá a diákönkormányzat is támogatja. A di-
áksághoz intézett nyilatkozatában fő céljaként „az intézmény stabil 
jövőjének megteremtését és újbóli felvirágoztatását” nevezte meg.

Régi hagyomány a gimnáziumban úgynevezett önkéntes napot tartani 
évente egy-két alkalommal. Az iskola és a kollégium körül mindig akad 
valami tennivaló, és ez az általában szombati nap szolgál arra, hogy a segí-
teni vágyó diákok, szülők és tanárok közös erővel szépítsenek a DLSB-n. 
Nem történt ez másképp november 8-án, az idei év első önkéntes nap-
ján sem. Délelőtt tíztől délután kettőig gereblyéztek, termeket takarítot-
tak, szertárakat raktak rendbe és szemetet szedtek a lelkes önkéntesek, 
pár osztály a saját termét csinosította ki. A szülői munkaközösség támo-
gatásával, illetve a tavalyi SZMK bálon árult támogatói jegyekből befo-
lyó összegből végre megvásárolták az új routereket, ezeknek a felszerelése 
is megtörtént, így a kollégisták komfortérzetét a működő internet is nö-
veli. A munka végén a DÖK pizzával hálálta meg a segítséget.

E hónapban ért véget az iskolában az OMSZ által támogatott el-
sősegélynyújtó oktatás, melyet a gimnázium tanulói ingyenesen ve-
hettek igénybe. A 12 órás tanfolyam elvégzése után a résztvevők no-
vember 27-én tehettek egészségügyi vizsgát. A tanfolyam nagy nép-
szerűségnek örvendett a diákok között, sokan kerültek így egy lé-
péssel közelebb jogosítványuk megszerzéséhez.

A november többek között a nyílt napok hónapja is. Van, aki sze-
reti és van, aki ki nem állhatja az iskolát ellepő idegenek tömegét, de 
az biztos, hogy az izgatott nyolcadikosokra és szüleikre minden év-
ben számíthatunk. November 13-ára esett az idei első nyílt nap, ami-
kor vendégeink szinte megrohamozták az épületet, és megtöltötték az 
összes látogatható termet. Idén is sokakat érdekelt az angol oktatás, a 
történelem, a biológia és a magyar irodalom, amelyen a tanárnő fel-
szólítására a nyolcadikosok is aktívan részt vettek Arany János műve-
inek elemzésében. A nyílt órák után megbízott intézményvezetőnk, 
Dudásné Pirik Mariann tartott tájékoztatót a kollégium aulájában.

A nyílt napon a látogatókat és a diákokat is kellemes meglepetés-
ként érte a theTIDE kulturális folyóirat első számának megjelené-
se. Az újság DLSB-s és Lovassy-s diákok kollaborációjának eredmé-
nye. Eredetileg teljesen másnak indult, mint ami lett belőle. Egy csa-
pat lelkes diák még tavaly márciusban egy hagyományos suli újságot 
akart létrehozni koleszos sztorikkal, belső poénokkal, vicces képekkel, 
de az ötlet nem valósult meg. A továbbgondolt theTIDE végül tel-
jesen új koncepcióval született meg, diákok által álnéven írt verseket 
és prózát jelentet meg frappáns illusztrációkkal kiegészítve. Innentől 
a történet igazi siker sztori. Az első számból 100 példány készült, és 

mind a Lovassyban, mind a DLSB-ben rendkívül kedvező fogadta-
tásban részesült: rövid időn belül eladták az összeset. „Annyira meg-
lepődtünk, hogy csak egy hétre rá kezdtünk el ünnepelni.” – árulta el 
Munding Márton, az újság egyik megálmodója. Ígérete szerint a kö-
vetkező számot akár már januárban a kezünkben tarthatjuk, hiszen 
igény van rá, a szerkesztőgárda lelkesedése hatalmas, a Lovassy Alapít-
vány pedig felajánlotta nekik jövőbeli támogatását.

November 18-án egy igazi zenei kuriózumnak lehettünk szem- 
illetve fültanúi, az Európa-szerte ismert dzsesszzenekar, a Balázs 
Elemér Group látogatott meg minket, hogy egy lendületes, szín-
vonalas produkcióval ragadja el gondolatainkat. A 20-as évek slá-
gerzenéjét swing, blues és etno elemekkel tarkító együttes egyórás 
koncertje alatt saját dalai mellett popzenei feldolgozásokat is ülte-
tett műsorába. A főként középtempós ritmusokat és zongorahar-
móniákat a stílus egyik legtehetségesebb énekesnője, Szőke Niko-
letta díszítette mélyen búgó dallamaival. Persze lassabb, bluesosabb 
dalok is előfordultak, ekkor a hallgató, ha lehunyta a szemét, maga 
is egy félhomályos, whiskyszagú bárban találta magát, valahol Chi-
cago belvárosában. Az igényes zene értő fülekre talált, sokan hallgat-
ták volna még a zenekart játékidejükön túl is.

Így telt tehát eddig a novemberünk. Izgalmas volt, eseményekben 
gazdag, de ez nem ritkaság. Közhelyként hathat, de a DLSB-ben 
soha nem áll meg az élet, mi pedig izgatottan várjuk, mit hoz a de-
cember. Dián Dóra, Papp Dávid, Sólyom Eszter

Kiállítás a gimnáziumban

A balatonalmádi Mogyoró úti óvodára esett a választásom, ezért 
Rigó Szilviát kerestem meg elsőként, aki nagy örömmel támogatta 
elképzeléseimet és közösen álmodtuk meg, hogy a bejárati falfelü-
let kerüljön kifestésre.

A festési munkálatok megkezdése előtt több színes tervet is készí-
tettünk „fantázia város” témában. Folyamatosan csoportmunkában 
dolgoztak tanítványaim, már ekkor is és közösen szavaztuk meg a 
megvalósulásra kerülő terveket, hiszen a helyszínen legalább ennyi-
re össze kellett dolgoznunk. A hely adottságait és a falfelület mére-
teit figyelembe véve a kisebbek a földhöz közelebb eső falsávokon 
dolgoztak, míg a nagyobbak vállalták a létrára mászást. A projektet 
megálmodó pedagógusként pusztán témát és technikai tudást ad-
tam a gyerekek kezébe, valamint a színkeverésben segítettem őket. 
Minden mást ők maguk alkothattak meg szabadon. A helyszínen 
valamennyi alkalommal csodálkozva figyeltem lázasan festegető di-

ákjaimat, akik hihetetlen fantáziájukkal és szorgalmukkal igazi me-
sevilágot varázsoltak a falra. 

Az óvoda festés után találtuk ki közösen a gyerekekkel, hogy a 
műhelyünket is színesebbé varázsolhatnánk. A lépcső két oldalán 
levő falszakasz került kifestésre szintén saját fantáziájuk alapján.

Októberben részt vettünk a Cimbora kiállítás megnyitóján, ahol 
montázsokat készíthettek felsős tanítványaim Fábián László grafi-
kusművész vezetésével.

A későbbi műhelymunka során pedig elkészítettük pályázati rajza-
inkat „Ilyen az én településem” témában, melyeket Dunaújvárosban, 
a József Attila Könyvtárban állítottak ki a Cimbora országos rajzpá-
lyázatán. A szervezők a díjazott alkotások között nem tettek különb-
séget, egységesen oklevélben és könyv jutalomban részesült nagy örö-
mömre hét tanítványom is: Élo Daniella, Fábián Lara, Farkas Ger-
gő Márton, Németh Lili, Füke Sebestyén, Bokros Csenge Anna és 
Kis-Csontos Dorina. Ezúton is gratulálok nekik még egyszer!

Jelenleg a karácsonyi kézműves vásárunkra készülünk, illetve az 
iskola karácsonyi dekorációján dolgozunk. 

Meghirdettünk iskolánkban először ez utóbbihoz kapcsolódóan 
egy versenyt is, 2014. december 8-ig nevezhet valamennyi tanu-
lónk egy általa készített térbeli mézeskalács házzal. Az alkotásokat 
zsűrizni fogjuk és terveink között szerepel egy karácsonyi város ösz-
szeállítása is a házakból, melyet kiállításként iskolánk aulájában le-
het majd megtekinteni a téli szünetig.

Tanítványaimmal már készítjük szebbnél szebb portékáin-
kat a kézműves vásárra, melyre szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt az iskola aulájában 2014. december 18-án 13-
16 óráig. Ha egyedi kézműves ajándékot, kézzel készített ka-
rácsonyfa díszeket, illatos házi süteményeket szeretne kóstolni, 
akkor kérjük térjen be hozzánk! Előre is köszönjük.

Szirbek Szilvia

2014. november 25-én került sor Veszeli Lajos Balaton-díjas fes-
tőművész kamara kiállításának megnyitójára a Kéttannyelvű Gim-
názium aulájában. A kiállítás a szülői munkaközösség kezdeménye-
zésére jött létre. Célja egy olyan kiállítás sorozat elindítása, mely a 
városunkban élő művészeket szeretné megismertetni tanulóinkkal. 

A kiállítást Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnö-
ke nyitotta meg. Dobos Eszter 10. B osztályos és Dassen Szófia 9. B 
osztályos tanulók ismertették Veszeli Lajos munkásságát, Tira Klau-
dia és Remsei Kitti 12. A osztályos tanulók zenei előadással emelték 
a megnyitó hangulatát. A kiállítás megtekinthető december 17-ig.
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A tanév elején a nyári élményeinket különböző festészeti techni-
kákkal dolgoztuk fel. Befejezésre került két legnagyobb munkánk, 
a balatonalmádi Mogyoró úti óvoda külső bejárati homlokzatának 
és a Györgyi Dénes Általános Iskolában a műhelyünkhöz vezető fo-
lyosó rész kifestése is. 

Mindkét falfestési projekt nagy élmény volt számomra, hiszen sa-
ját magam már régóta foglalkozok falfestmények tervezésével és ki-
vitelezésével, de gyerekekkel együtt még sosem volt rá lehetőségem. 
Elgondolkoztam, hogy melyik legyen az az intézmény, akit támoga-
tunk alkotásunkkal, illetve az ahhoz szükséges festékekkel. A célom 
az volt, hogy a projektben való részvétel élményén kívül a jótékony-
ságra is nevelhessem tanítványaimat. 

Mesemadár-műhely

Készül az iskolai lépcsőház dekorációja

A műhelyhez vezető lépcső a mesevilágba vezet

A Mogyoró úti óvoda elvarázsolt bejárata

Éllő Daniella is a jutalmazottak között volt az országos Cimbora 
rajzpályázaton  

Hírek a gimnáziumból
Szegény November! Hideg, egyhangú, unalmas, fárasztó: közhelyek 

az év sokak által leginkább gyűlölt hónapjáról. Az őszi szünet lusta bé-
kességéből visszatérő ifjú és örökifjú lelkekre villámként sújt le önnön 
felelősségük és kötelességtudatuk, miközben a fátyolos reggeli ködfel-
hőn át baljósan bontakozik ki az ismerős „vörös labirintus”. A feszült-
ség az aulába lépve éri el tetőpontját: visszatérő hétköznapi élete a maga 
kakofón hangzavarával, okkerfényű lobogásával és érzelmektől vibráló 
légkörével alaposan fejbe vágja az érkezőt. Innentől nincs megállás, tu-
dattalanul sodródunk be első óránk helyszínére, hogy egy meleg radiá-
tornak dőlve átfagyott tagjainkat és fölzaklatott lelkünket – pár rövidke 
percig – utoljára megsimogassák az elmúlt napok harmóniájának emlé-
kei. Ám az idill törékeny, az első csengő parancsára dárdaként szúr be-
lénk a vas világ, hogy sűrű fogadkozások közepette vágjunk neki újfent 
előkapart céljainknak. Persze nem is lennénk igazi DLSB-sek, ha hagy-
nánk magunkat belefulladni eme katatón miliőbe, a közös lelkesedés és 
tenni akarás végül a legszürkébb hónapot az egyik legszínesebbé tette.

Október 20-án egy bizonytalan és küzdelmes időszak látszott be-
fejeződni, Dudásné Pirik Mariann személyében új intézményveze-
tőt neveztek ki gimnáziumunk élére. Az igazgató asszony a tantestü-
let bizalmát élvezi, továbbá a diákönkormányzat is támogatja. A di-
áksághoz intézett nyilatkozatában fő céljaként „az intézmény stabil 
jövőjének megteremtését és újbóli felvirágoztatását” nevezte meg.

Régi hagyomány a gimnáziumban úgynevezett önkéntes napot tartani 
évente egy-két alkalommal. Az iskola és a kollégium körül mindig akad 
valami tennivaló, és ez az általában szombati nap szolgál arra, hogy a segí-
teni vágyó diákok, szülők és tanárok közös erővel szépítsenek a DLSB-n. 
Nem történt ez másképp november 8-án, az idei év első önkéntes nap-
ján sem. Délelőtt tíztől délután kettőig gereblyéztek, termeket takarítot-
tak, szertárakat raktak rendbe és szemetet szedtek a lelkes önkéntesek, 
pár osztály a saját termét csinosította ki. A szülői munkaközösség támo-
gatásával, illetve a tavalyi SZMK bálon árult támogatói jegyekből befo-
lyó összegből végre megvásárolták az új routereket, ezeknek a felszerelése 
is megtörtént, így a kollégisták komfortérzetét a működő internet is nö-
veli. A munka végén a DÖK pizzával hálálta meg a segítséget.

E hónapban ért véget az iskolában az OMSZ által támogatott el-
sősegélynyújtó oktatás, melyet a gimnázium tanulói ingyenesen ve-
hettek igénybe. A 12 órás tanfolyam elvégzése után a résztvevők no-
vember 27-én tehettek egészségügyi vizsgát. A tanfolyam nagy nép-
szerűségnek örvendett a diákok között, sokan kerültek így egy lé-
péssel közelebb jogosítványuk megszerzéséhez.

A november többek között a nyílt napok hónapja is. Van, aki sze-
reti és van, aki ki nem állhatja az iskolát ellepő idegenek tömegét, de 
az biztos, hogy az izgatott nyolcadikosokra és szüleikre minden év-
ben számíthatunk. November 13-ára esett az idei első nyílt nap, ami-
kor vendégeink szinte megrohamozták az épületet, és megtöltötték az 
összes látogatható termet. Idén is sokakat érdekelt az angol oktatás, a 
történelem, a biológia és a magyar irodalom, amelyen a tanárnő fel-
szólítására a nyolcadikosok is aktívan részt vettek Arany János műve-
inek elemzésében. A nyílt órák után megbízott intézményvezetőnk, 
Dudásné Pirik Mariann tartott tájékoztatót a kollégium aulájában.

A nyílt napon a látogatókat és a diákokat is kellemes meglepetés-
ként érte a theTIDE kulturális folyóirat első számának megjelené-
se. Az újság DLSB-s és Lovassy-s diákok kollaborációjának eredmé-
nye. Eredetileg teljesen másnak indult, mint ami lett belőle. Egy csa-
pat lelkes diák még tavaly márciusban egy hagyományos suli újságot 
akart létrehozni koleszos sztorikkal, belső poénokkal, vicces képekkel, 
de az ötlet nem valósult meg. A továbbgondolt theTIDE végül tel-
jesen új koncepcióval született meg, diákok által álnéven írt verseket 
és prózát jelentet meg frappáns illusztrációkkal kiegészítve. Innentől 
a történet igazi siker sztori. Az első számból 100 példány készült, és 

mind a Lovassyban, mind a DLSB-ben rendkívül kedvező fogadta-
tásban részesült: rövid időn belül eladták az összeset. „Annyira meg-
lepődtünk, hogy csak egy hétre rá kezdtünk el ünnepelni.” – árulta el 
Munding Márton, az újság egyik megálmodója. Ígérete szerint a kö-
vetkező számot akár már januárban a kezünkben tarthatjuk, hiszen 
igény van rá, a szerkesztőgárda lelkesedése hatalmas, a Lovassy Alapít-
vány pedig felajánlotta nekik jövőbeli támogatását.

November 18-án egy igazi zenei kuriózumnak lehettünk szem- 
illetve fültanúi, az Európa-szerte ismert dzsesszzenekar, a Balázs 
Elemér Group látogatott meg minket, hogy egy lendületes, szín-
vonalas produkcióval ragadja el gondolatainkat. A 20-as évek slá-
gerzenéjét swing, blues és etno elemekkel tarkító együttes egyórás 
koncertje alatt saját dalai mellett popzenei feldolgozásokat is ülte-
tett műsorába. A főként középtempós ritmusokat és zongorahar-
móniákat a stílus egyik legtehetségesebb énekesnője, Szőke Niko-
letta díszítette mélyen búgó dallamaival. Persze lassabb, bluesosabb 
dalok is előfordultak, ekkor a hallgató, ha lehunyta a szemét, maga 
is egy félhomályos, whiskyszagú bárban találta magát, valahol Chi-
cago belvárosában. Az igényes zene értő fülekre talált, sokan hallgat-
ták volna még a zenekart játékidejükön túl is.

Így telt tehát eddig a novemberünk. Izgalmas volt, eseményekben 
gazdag, de ez nem ritkaság. Közhelyként hathat, de a DLSB-ben 
soha nem áll meg az élet, mi pedig izgatottan várjuk, mit hoz a de-
cember. Dián Dóra, Papp Dávid, Sólyom Eszter

Kiállítás a gimnáziumban

A balatonalmádi Mogyoró úti óvodára esett a választásom, ezért 
Rigó Szilviát kerestem meg elsőként, aki nagy örömmel támogatta 
elképzeléseimet és közösen álmodtuk meg, hogy a bejárati falfelü-
let kerüljön kifestésre.

A festési munkálatok megkezdése előtt több színes tervet is készí-
tettünk „fantázia város” témában. Folyamatosan csoportmunkában 
dolgoztak tanítványaim, már ekkor is és közösen szavaztuk meg a 
megvalósulásra kerülő terveket, hiszen a helyszínen legalább ennyi-
re össze kellett dolgoznunk. A hely adottságait és a falfelület mére-
teit figyelembe véve a kisebbek a földhöz közelebb eső falsávokon 
dolgoztak, míg a nagyobbak vállalták a létrára mászást. A projektet 
megálmodó pedagógusként pusztán témát és technikai tudást ad-
tam a gyerekek kezébe, valamint a színkeverésben segítettem őket. 
Minden mást ők maguk alkothattak meg szabadon. A helyszínen 
valamennyi alkalommal csodálkozva figyeltem lázasan festegető di-

ákjaimat, akik hihetetlen fantáziájukkal és szorgalmukkal igazi me-
sevilágot varázsoltak a falra. 

Az óvoda festés után találtuk ki közösen a gyerekekkel, hogy a 
műhelyünket is színesebbé varázsolhatnánk. A lépcső két oldalán 
levő falszakasz került kifestésre szintén saját fantáziájuk alapján.

Októberben részt vettünk a Cimbora kiállítás megnyitóján, ahol 
montázsokat készíthettek felsős tanítványaim Fábián László grafi-
kusművész vezetésével.

A későbbi műhelymunka során pedig elkészítettük pályázati rajza-
inkat „Ilyen az én településem” témában, melyeket Dunaújvárosban, 
a József Attila Könyvtárban állítottak ki a Cimbora országos rajzpá-
lyázatán. A szervezők a díjazott alkotások között nem tettek különb-
séget, egységesen oklevélben és könyv jutalomban részesült nagy örö-
mömre hét tanítványom is: Élo Daniella, Fábián Lara, Farkas Ger-
gő Márton, Németh Lili, Füke Sebestyén, Bokros Csenge Anna és 
Kis-Csontos Dorina. Ezúton is gratulálok nekik még egyszer!

Jelenleg a karácsonyi kézműves vásárunkra készülünk, illetve az 
iskola karácsonyi dekorációján dolgozunk. 

Meghirdettünk iskolánkban először ez utóbbihoz kapcsolódóan 
egy versenyt is, 2014. december 8-ig nevezhet valamennyi tanu-
lónk egy általa készített térbeli mézeskalács házzal. Az alkotásokat 
zsűrizni fogjuk és terveink között szerepel egy karácsonyi város ösz-
szeállítása is a házakból, melyet kiállításként iskolánk aulájában le-
het majd megtekinteni a téli szünetig.

Tanítványaimmal már készítjük szebbnél szebb portékáin-
kat a kézműves vásárra, melyre szeretettel várunk minden ked-
ves érdeklődőt az iskola aulájában 2014. december 18-án 13-
16 óráig. Ha egyedi kézműves ajándékot, kézzel készített ka-
rácsonyfa díszeket, illatos házi süteményeket szeretne kóstolni, 
akkor kérjük térjen be hozzánk! Előre is köszönjük.

Szirbek Szilvia

2014. november 25-én került sor Veszeli Lajos Balaton-díjas fes-
tőművész kamara kiállításának megnyitójára a Kéttannyelvű Gim-
názium aulájában. A kiállítás a szülői munkaközösség kezdeménye-
zésére jött létre. Célja egy olyan kiállítás sorozat elindítása, mely a 
városunkban élő művészeket szeretné megismertetni tanulóinkkal. 

A kiállítást Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Közgyűlés alelnö-
ke nyitotta meg. Dobos Eszter 10. B osztályos és Dassen Szófia 9. B 
osztályos tanulók ismertették Veszeli Lajos munkásságát, Tira Klau-
dia és Remsei Kitti 12. A osztályos tanulók zenei előadással emelték 
a megnyitó hangulatát. A kiállítás megtekinthető december 17-ig.
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Vörösberényi iskola
Nyelvi tábor Ausztriában

Az őszi szünet után négynapos nyelvi táborban vettünk részt az 
ausztriai Obervellachban. A hatodik osztályosokkal néhányan mi 
nyolcadikosok is elmehettünk erre a kirándulásra.

A 8 órás buszúton nem unatkoztunk, a hatalmas fenyőerdők, gyö-
nyörű vízesések, havas hegycsúcsok mellett nem tudtunk szó nélkül 
elmenni. Obervellach-hoz érve, kicsomagoltunk, majd máris hosz-
szú sétára indultunk a szálláshoz közeli Groppenstein-szurdokba. 
A túraúton sokszor kiépített faösvényeken, hidakon haladtunk át, 
vadregényes vízeséseket láttunk. A vacsora után fáradtan feküdtünk 
le aludni. Bár a hatodikosok jobban elemükben voltak, végül felet-
tük is győzött az álmosság és nyugovóra tértünk, hogy kipihentek 
legyünk a következő naphoz.

Másnap reggeli után két csoportban folytattuk a kirándulást: vol-
tak a németesek és az angolosok, akik különböző helyeken vettek 
részt a nyelvórákon. Az utóbbiak egy iskolába mentek, a többiek a 
szálláson várták a tanárukat, aki csak pár szót tudott magyarul, így 
nagyon kellett figyelni arra, hogy mit mond. A tanulás után kis cso-
portokban fontos információkat gyűjtöttünk a városkáról, az ott la-
kóktól próbáltunk angolul vagy németül választ kapni a kérdéseink-
re. A délutánt kicsit másképp terveztük, mindannyiunk célja volt 
feljutni a közeli gleccserre, de az időjárás nem kedvezett nekünk, az 
eső esett, fújt a szél, és így jártunk ezzel minden nap: végül nem si-
került felmennünk. A tanáraink leleményességének köszönhetően 

Bolyai matematika csapatverseny

Civilizációs vetélkedő
2014. november 12-én rendezték meg a Magyar-Angol Tan-

nyelvű Gimnáziumban a civilizációs versenyt, melynek témája az 
„Ünnepek Amerikában” volt. Iskolánk 8. osztályos 3+1 fős csapata 
Szent Patrik ünnepét választotta. A csapat tagjai: Ács Gréta, Áldozó 
Borbála, Gyüre Dóra és Horváth Tamara, aki kicsi zöld manócska-
ként segítette a prezentáció szemléltetését. 

Iskolánk második helyezést ért el. Az előadás színesre sikeredett, 
lányok fejből mondták szövegüket, igényes plakátot készítettek. Ki-
csit izgultak így bátorításként időnként kortyolgattak „zöld sörük-
ből” Segített! Gratulálunk!

Meghívó
Szeretettel várjuk a hímzés iránt érdeklődőket a Vörösberényi 

Kultúrházba (Balatonalmádi-Vörösberény, Gábor Áron u. 6.) az
 „Újra öltünk és örökítünk”

elnevezésű, 2014. november 27-én (csütörtökön) 16 órakor in-
duló, pályázati finanszírozású, 60 órás hímző tanfolyamra.

A tanfolyam célja a bakonyi hímző kultúra megismerése, hagyo-
mányainak felelevenítése és továbbörökítése. 

Vezeti: Cz. Tóth Hajnalka, népi iparművész
Az alkotásokhoz szükséges alapanyagokat a Nemzeti Művelő-

dési Intézet ingyenesen biztosítja a résztvevők számára!
 Minden korosztály, kezdő és haladó hímzők jelentkezését vár-

juk! Érdeklődni az első foglalkozáson, vagy Cz. Tóth Hajnalkánál 
+36 30 611 0242.

2014. október 17-én indultunk a Deák Ferenc Általános Iskolá-
ba, Veszprémbe a Bolyai matematika versenyre. A köszöntő után 
munkába állt a „Titokzatos TMSZA” csapata, azaz: Sági Tamás, 
Rézműves Miklós, Sánta Szabolcs és Nádas András. A csapatban 
mindenkinek volt feladata, amit izgatottan és kíváncsian végeztünk. 
Sokat ötleteltünk, vitatkoztunk, majd beadtuk a feladatsort. Min-
den nap lestük az eredményeket a neten, végül megszületett a me-
gyei forduló 6. helyezése. Nagyon örültünk neki. A verseny után a 
feszültséget egy nagy szendvicsezéssel vezettük le András bácsival. 
Szeretnénk még külön köszönetet mondani a felkészítő munkáért 
Judit néninek és András bácsinak. Reméljük, hogy jövőre is számít-
hatunk rájuk! Sánta Szabolcs

A Györgyi Dénes iskola csapata 

A nyílt napon tanórákon is részt vehettek az érdeklődő szülők

Felfedező úton Obervellach főterén

azonban nem unatkoztunk sokat: buszra ültünk, hogy felkeressünk 
egy középkori kínzómúzeumot. Az ott látottak elképesztettek ben-
nünket, hihetetlen mire voltak képesek régen az emberek. Ezután 
újra buszra ültünk, de utunkat nem hazafelé folytattuk, hanem kis 
kitérővel megnéztük a Porsche Múzeumot. Sok régi autót láttunk, 
mindegyik jó állapotban volt, az oktatófilmnek köszönhetően pedig 
rengeteg tudással lettünk gazdagabbak. 

A harmadik napot szintén egy nyelvórával kezdtük, majd a Hohe 
Taunern Nemzeti Park kiállításán töltöttük ki az aznapi feladatlapot 
az idegen nyelvű ismertetők alapján. Utána ismét buszra ültünk: a 
délutáni program egy bányába vezetett. Célunkhoz érve felvettük a 
szokásos bányászfelszerelést, a ruhát és a sisakot. A tanárok és a di-
ákok látványa egyaránt tréfás volt. Egy csúszdához érve kicsit meg-
lepődtünk, mikor azt mondták, hogy hármasával kell lecsúszni, és 
úgy jutunk be a bányába. Mikor mindenki épségben leért, majd 
másfél órát töltöttünk ott, rengeteg kivetítést láttunk, mozgó bá-
buktól kezdve mesterséges vízesésekig mindennel találkoztunk. Na-
gyon látványos volt.

Az utolsó napi nyelvórák után hazaindultunk. Az iskolánál már a 
szülők fogadtak bennünket nagy örömmel. 

Nyílt nap Vörösberényben
Iskolánk november 19-én rendezte meg az itt tanuló gyermekek 

szüleinek, családtagjainak szervezett nyílt napját, amelyet a jövőben 
a nagy érdeklődésre való tekintettel és az intézmény nyitott, a kom-
munikációt fontosnak tartó szemléletmódjának megfelelően szán-
dékozik minden évben megtartani. Az alsó tagozatban az első két 
órán tekinthették meg a szülők, hogy a tanítók milyen módszerek-
kel segítik a kisdiákok fejlődését. Abba is bepillantást nyerhettek a 
nyílt napon, hogy gyermekük hogyan viselkedik közösségben, ho-
gyan alkalmazkodik, figyelme, feladattudata mennyire teszi lehető-
vé, hogy az iskolában sikereket érjen el. A nyílt nap során lehető-
ség volt a pedagógusokkal való beszélgetésre, a véleménycserére is. 
A felső tagozatban a második és a harmadik órán vehettek részt az 
érdeklődők. Nemcsak a szülők és a tanulók, hanem a pedagógusok 
számára is fontos tapasztalatok születtek a nyílt nap órái során. Eze-
ket a tapasztalatokat is szeretnénk gyarapítani a jövőben megrende-
zendő ilyen alkalmakkal, hiszen az iskola pedagógiai programjának 
fontos része a szülőkkel való sokoldalú kapcsolattartás, amelynek 
különleges részét képezi a nyílt nap. 

Mentoráló intézmény
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a TÁMOP-

3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázati úton 
közel 300 olyan intézményt választott ki, amelyek példaértékű pe-
dagógiai modellel rendelkeznek és módszertani központokként 
működve rendszeres segítséget nyújtanak más iskoláknak az ered-
ményes gyakorlatok átvételében és alkalmazásában.

A Vörösberényi Általános Iskola a Gyöngyhalász elnevezésű mód-
szertani modellel elnyerte a Mentoráló Intézmény címet. A meg-
újulás fókuszában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredmé-
nyességének növelése áll, amely mérési eredményeken és az iskola 
pedagógusainak tapasztalatain talapul.

Kunné Solti Éva testnevelő és gyógy testnevelő tanár, valamint Nagyné 
Farkas Andrea gyógypedagógus által kidolgozott foglalkozás alsó tagoza-
tos diákok számára nyújt segítséget. Testnevelés órába ágyazva izgalmas 
eszközökkel, változatos akadálypályákkal, különleges egyensúlyi helyze-
tekkel erősíti a figyelem megtartását, a koncentráció növelését, és támo-
gatja az idegrendszer érési folyamatait. Mondókákkal átszőtt mozgásso-
rok elsajátítása a többi műveltségterületen is sikeresebbé teheti az okta-
tó-nevelő munkát: Módszertani modellünk igyekszik segíteni a hospitá-
ló kollégákat a tanítás korszerű átgondolására. Az általunk tanult ismere-
tek gyakorlatban továbbfejlesztett módszertani elemeinek megismerteté-
sével a mindennapokban használható, később önállóan is továbbgondol-
ható tudás, információ átadására is vállalkozunk. 

A modell a prevenció mellett segítséget nyújt a tehetséges tanu-
lók kiemelkedő képességeinek kibontakoztatásához, valamint a sa-
játos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermekek in-
tegrált oktatásában is. A 
szenzomotoros és kognitív 
elemeket tartalmazó fog-
lalkozási forma támogatja 
a gyermekek értelmi,- ér-
zelmi,- és mozgásfejlődését 
teljes harmóniában.

A mentoráló folyamat 
2014 októberében kezdő-

dött bemutató órák és workshopok keretében. A szakmai konzultá-
cióra nagy az érdeklődés, Veszprém megye több iskolájából keresték 
fel pedagógus kollégáink a Vörösberényi Általános Iskolát.
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Vörösberényi iskola
Nyelvi tábor Ausztriában

Az őszi szünet után négynapos nyelvi táborban vettünk részt az 
ausztriai Obervellachban. A hatodik osztályosokkal néhányan mi 
nyolcadikosok is elmehettünk erre a kirándulásra.

A 8 órás buszúton nem unatkoztunk, a hatalmas fenyőerdők, gyö-
nyörű vízesések, havas hegycsúcsok mellett nem tudtunk szó nélkül 
elmenni. Obervellach-hoz érve, kicsomagoltunk, majd máris hosz-
szú sétára indultunk a szálláshoz közeli Groppenstein-szurdokba. 
A túraúton sokszor kiépített faösvényeken, hidakon haladtunk át, 
vadregényes vízeséseket láttunk. A vacsora után fáradtan feküdtünk 
le aludni. Bár a hatodikosok jobban elemükben voltak, végül felet-
tük is győzött az álmosság és nyugovóra tértünk, hogy kipihentek 
legyünk a következő naphoz.

Másnap reggeli után két csoportban folytattuk a kirándulást: vol-
tak a németesek és az angolosok, akik különböző helyeken vettek 
részt a nyelvórákon. Az utóbbiak egy iskolába mentek, a többiek a 
szálláson várták a tanárukat, aki csak pár szót tudott magyarul, így 
nagyon kellett figyelni arra, hogy mit mond. A tanulás után kis cso-
portokban fontos információkat gyűjtöttünk a városkáról, az ott la-
kóktól próbáltunk angolul vagy németül választ kapni a kérdéseink-
re. A délutánt kicsit másképp terveztük, mindannyiunk célja volt 
feljutni a közeli gleccserre, de az időjárás nem kedvezett nekünk, az 
eső esett, fújt a szél, és így jártunk ezzel minden nap: végül nem si-
került felmennünk. A tanáraink leleményességének köszönhetően 

Bolyai matematika csapatverseny

Civilizációs vetélkedő
2014. november 12-én rendezték meg a Magyar-Angol Tan-

nyelvű Gimnáziumban a civilizációs versenyt, melynek témája az 
„Ünnepek Amerikában” volt. Iskolánk 8. osztályos 3+1 fős csapata 
Szent Patrik ünnepét választotta. A csapat tagjai: Ács Gréta, Áldozó 
Borbála, Gyüre Dóra és Horváth Tamara, aki kicsi zöld manócska-
ként segítette a prezentáció szemléltetését. 

Iskolánk második helyezést ért el. Az előadás színesre sikeredett, 
lányok fejből mondták szövegüket, igényes plakátot készítettek. Ki-
csit izgultak így bátorításként időnként kortyolgattak „zöld sörük-
ből” Segített! Gratulálunk!

Meghívó
Szeretettel várjuk a hímzés iránt érdeklődőket a Vörösberényi 

Kultúrházba (Balatonalmádi-Vörösberény, Gábor Áron u. 6.) az
 „Újra öltünk és örökítünk”

elnevezésű, 2014. november 27-én (csütörtökön) 16 órakor in-
duló, pályázati finanszírozású, 60 órás hímző tanfolyamra.

A tanfolyam célja a bakonyi hímző kultúra megismerése, hagyo-
mányainak felelevenítése és továbbörökítése. 

Vezeti: Cz. Tóth Hajnalka, népi iparművész
Az alkotásokhoz szükséges alapanyagokat a Nemzeti Művelő-

dési Intézet ingyenesen biztosítja a résztvevők számára!
 Minden korosztály, kezdő és haladó hímzők jelentkezését vár-

juk! Érdeklődni az első foglalkozáson, vagy Cz. Tóth Hajnalkánál 
+36 30 611 0242.

2014. október 17-én indultunk a Deák Ferenc Általános Iskolá-
ba, Veszprémbe a Bolyai matematika versenyre. A köszöntő után 
munkába állt a „Titokzatos TMSZA” csapata, azaz: Sági Tamás, 
Rézműves Miklós, Sánta Szabolcs és Nádas András. A csapatban 
mindenkinek volt feladata, amit izgatottan és kíváncsian végeztünk. 
Sokat ötleteltünk, vitatkoztunk, majd beadtuk a feladatsort. Min-
den nap lestük az eredményeket a neten, végül megszületett a me-
gyei forduló 6. helyezése. Nagyon örültünk neki. A verseny után a 
feszültséget egy nagy szendvicsezéssel vezettük le András bácsival. 
Szeretnénk még külön köszönetet mondani a felkészítő munkáért 
Judit néninek és András bácsinak. Reméljük, hogy jövőre is számít-
hatunk rájuk! Sánta Szabolcs

A Györgyi Dénes iskola csapata 

A nyílt napon tanórákon is részt vehettek az érdeklődő szülők

Felfedező úton Obervellach főterén

azonban nem unatkoztunk sokat: buszra ültünk, hogy felkeressünk 
egy középkori kínzómúzeumot. Az ott látottak elképesztettek ben-
nünket, hihetetlen mire voltak képesek régen az emberek. Ezután 
újra buszra ültünk, de utunkat nem hazafelé folytattuk, hanem kis 
kitérővel megnéztük a Porsche Múzeumot. Sok régi autót láttunk, 
mindegyik jó állapotban volt, az oktatófilmnek köszönhetően pedig 
rengeteg tudással lettünk gazdagabbak. 

A harmadik napot szintén egy nyelvórával kezdtük, majd a Hohe 
Taunern Nemzeti Park kiállításán töltöttük ki az aznapi feladatlapot 
az idegen nyelvű ismertetők alapján. Utána ismét buszra ültünk: a 
délutáni program egy bányába vezetett. Célunkhoz érve felvettük a 
szokásos bányászfelszerelést, a ruhát és a sisakot. A tanárok és a di-
ákok látványa egyaránt tréfás volt. Egy csúszdához érve kicsit meg-
lepődtünk, mikor azt mondták, hogy hármasával kell lecsúszni, és 
úgy jutunk be a bányába. Mikor mindenki épségben leért, majd 
másfél órát töltöttünk ott, rengeteg kivetítést láttunk, mozgó bá-
buktól kezdve mesterséges vízesésekig mindennel találkoztunk. Na-
gyon látványos volt.

Az utolsó napi nyelvórák után hazaindultunk. Az iskolánál már a 
szülők fogadtak bennünket nagy örömmel. 

Nyílt nap Vörösberényben
Iskolánk november 19-én rendezte meg az itt tanuló gyermekek 

szüleinek, családtagjainak szervezett nyílt napját, amelyet a jövőben 
a nagy érdeklődésre való tekintettel és az intézmény nyitott, a kom-
munikációt fontosnak tartó szemléletmódjának megfelelően szán-
dékozik minden évben megtartani. Az alsó tagozatban az első két 
órán tekinthették meg a szülők, hogy a tanítók milyen módszerek-
kel segítik a kisdiákok fejlődését. Abba is bepillantást nyerhettek a 
nyílt napon, hogy gyermekük hogyan viselkedik közösségben, ho-
gyan alkalmazkodik, figyelme, feladattudata mennyire teszi lehető-
vé, hogy az iskolában sikereket érjen el. A nyílt nap során lehető-
ség volt a pedagógusokkal való beszélgetésre, a véleménycserére is. 
A felső tagozatban a második és a harmadik órán vehettek részt az 
érdeklődők. Nemcsak a szülők és a tanulók, hanem a pedagógusok 
számára is fontos tapasztalatok születtek a nyílt nap órái során. Eze-
ket a tapasztalatokat is szeretnénk gyarapítani a jövőben megrende-
zendő ilyen alkalmakkal, hiszen az iskola pedagógiai programjának 
fontos része a szülőkkel való sokoldalú kapcsolattartás, amelynek 
különleges részét képezi a nyílt nap. 

Mentoráló intézmény
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a TÁMOP-

3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázati úton 
közel 300 olyan intézményt választott ki, amelyek példaértékű pe-
dagógiai modellel rendelkeznek és módszertani központokként 
működve rendszeres segítséget nyújtanak más iskoláknak az ered-
ményes gyakorlatok átvételében és alkalmazásában.

A Vörösberényi Általános Iskola a Gyöngyhalász elnevezésű mód-
szertani modellel elnyerte a Mentoráló Intézmény címet. A meg-
újulás fókuszában a pedagógiai hatékonyság és a tanulók eredmé-
nyességének növelése áll, amely mérési eredményeken és az iskola 
pedagógusainak tapasztalatain talapul.

Kunné Solti Éva testnevelő és gyógy testnevelő tanár, valamint Nagyné 
Farkas Andrea gyógypedagógus által kidolgozott foglalkozás alsó tagoza-
tos diákok számára nyújt segítséget. Testnevelés órába ágyazva izgalmas 
eszközökkel, változatos akadálypályákkal, különleges egyensúlyi helyze-
tekkel erősíti a figyelem megtartását, a koncentráció növelését, és támo-
gatja az idegrendszer érési folyamatait. Mondókákkal átszőtt mozgásso-
rok elsajátítása a többi műveltségterületen is sikeresebbé teheti az okta-
tó-nevelő munkát: Módszertani modellünk igyekszik segíteni a hospitá-
ló kollégákat a tanítás korszerű átgondolására. Az általunk tanult ismere-
tek gyakorlatban továbbfejlesztett módszertani elemeinek megismerteté-
sével a mindennapokban használható, később önállóan is továbbgondol-
ható tudás, információ átadására is vállalkozunk. 

A modell a prevenció mellett segítséget nyújt a tehetséges tanu-
lók kiemelkedő képességeinek kibontakoztatásához, valamint a sa-
játos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség-

gel küzdő gyermekek in-
tegrált oktatásában is. A 
szenzomotoros és kognitív 
elemeket tartalmazó fog-
lalkozási forma támogatja 
a gyermekek értelmi,- ér-
zelmi,- és mozgásfejlődését 
teljes harmóniában.

A mentoráló folyamat 
2014 októberében kezdő-

dött bemutató órák és workshopok keretében. A szakmai konzultá-
cióra nagy az érdeklődés, Veszprém megye több iskolájából keresték 
fel pedagógus kollégáink a Vörösberényi Általános Iskolát.
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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.

December 13. szombat 15 órától 
ADventi vásár 
16-17.30 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
15-20 óra: Betlehemi állatsimogató
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 13. szombat 17 óra
AlmáDi ADventi tárlAt 2015.
Ünnepi kiállítás helyi művészek alkotásaiból. A kiállítás rendezői: Fülöp Lajos fes-
tőművész és Jáger István grafikusművész. Köszöntőt mond: Bati János, a Pannó-
nia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója. A kiállítást megnyitja: Szakál Ba-
lázs Dániel, képviselő 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 14. vasárnap 15 órától 
ADventi vásár
15.30 és 17 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
19 órakor tűzgyújtás Advent harmadik vasárnapján
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 14. vasárnap 15.30 órától 
mAgocskák AlApítvány kArácsonyi, jótékonysági vásárA 
Helyszín: Pannónia
Információ: Sziráczky Valéria +36 30 346 5752

December 14. vasárnap 16 óra
iii. gyertyAgyújtás
Zenés adventköszöntő az almádi Betlehemnél. Ünnepi köszöntőt mond: Faust Gyula 
református lelkész. Fellépők: Gurgolya Néptáncegyüttes és a Botorka Táncegyüttes. 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 14. vasárnap 17 óra 
kArácsonyváró koncert 
Balatonalmádi Város Vegyeskarával és a Kósa György Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékeivel 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 20. szombat 15 órától 
ADventi vásár 
16-17.30 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
16.30 óra Az én Almádiáim 2. – fotókiállítás ünnepélyes megnyitója a 
VasútARTjáróban
17 óra Az angyali üdvözlet – bemutatja a Lézeritmia Fényszínház. Közreműködnek: 
vers és ének: Fülemile Judit, euritmia és vers: Harmath Judit euritmia művész, grafika 
és vers: Simon András grafikusművész, lézer és hangtechnika: Opra Vilmos és Dániel 
Helyszín: Városház tér (Pannónia parkoló)
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
15-20 óra: Betlehemi állatsimogató
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 21. vasárnap 15 órától 
ADventi vásár 
15.30-17 óra: Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándékokat, 
díszeket készíthet mindenki kedvére!
19 óra tűzgyújtás Advent negyedik vasárnapján
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 21. vasárnap 16 óra
iv. gyertyAgyújtás
„Mindenki Karácsonya” az almádi Betlehemnél. Ünnepi köszöntőt mond: Bálint 
Sándor alpolgármester, Szabó János katolikus plébános és Steinbach József refor-
mátus püspök. Zenés karácsonyi műsorral közreműködik a Dallamvilág Musical 
és Nosztalgia Csoport
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 21. vasárnap 17 óra 
„el kell érnünk BetlehemBe…” 
Magyar advent képben, dalban, versben Nagy Gáspár örökbecsű gondolataival. 
Toldi Éva tanár, újságíró vetített képes eladása az adventi elcsendesedés, magunk-
ba szállás jegyében 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 23. kedd 16 óra 
minDenki kArácsonyA vörösBerényBen 
Helyszín: Ady tér (Vörösberény) 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Információ: Mohos Mária +36 20 924 1559

December 31. szerda 19 órától 
szilveszteri Bál vörösBerényBen
Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Lencse Sándor +36 30 902 4268

December 31. szerda 19 óra 
szilveszteri BAtyus Bál
Zenével, tombolával. Főnyeremény: 2x3 fő részére szóló egy hetes görögországi szállás-
hely. Zenél a Silverado zenekar. Éjfél után tűzijáték, forró virsli, forralt bor és forró tea
Helyszín: Pannónia
Asztalfoglalás: +36 20 621 7456, +36 88 542 515, vagy személyesen a Pannó-
nia portáján

Figyelem! A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
2014. december 22. és 2015. január 4. között zárva tart!
Kivétel a szilveszteri bál – december 31. szerda 19 órától  

hajnalig. Nyitás: 2015. január 5. hétfő 10 óra

január 9. péntek 17 óra 
kiállítás megnyitó 
Helyszín: Pannónia

január 23-25. péntek - szombat - vasárnap 
mAgyAr kultúrA nApjA 2015.
Pannónia születésnapja 
Helyszín: Pannónia 

január 31. szombat 
tipegők fArsAngjA 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: Baba Mama Klub és a Pannónia 
Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996 

kedvező időjárási viszonyok és jég esetén: jeges hétvégék a Balatonon 

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

AlmáDi gomBászok AsztAltársAságA
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
December 13. szombat 17 óra Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának évadzá-
ró összejövetele Helyszín: Pannónia „Zóna” étterem

BABA-mAmA kluB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

BABAtornA
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +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 +36 20 264 1561

BriDzs kluB
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában. 
Információ: dr. Sinka László +36 70 379 7113

cholnoky mozgásmŰvészeti stúDió
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában. 
Kiszelyné Czibik Tünde +36 20 932 5277

cimBorA
December 13. szombat 15 óra - Luca napján mécses készítés. Helyszín a gyer-
mekkönyvtár. Előzetes jelentkezés szükséges! 
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100 www.almadiert.hu

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

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

elek Apó mesetárA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. 
17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 17.45-től a 
nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). A foglalkozást vezeti: Molnár Enikő +36 
30 239 50 48 Adományokat várunk Elek apó kútjához!

erőnléti önvéDelmi eDzés 
a Vörösberényi kultúrházban. Kapcsolattartó: Vajda Richárd +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 +36 30 288 2516

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

gurgolyA gyermek néptáncegyüttes
Minden szerdán és pénteken.
További információ: Kreutz Károly +36 70 383 4455

honismereti és városszépítő kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig. 
Helyszín: Pannónia könyvtár. Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács 
Istvánnal minden hónap második péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Elnök: Kovács István +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446

ifjúsági népi kézmŰves szakkör 
A Varrótű Tanodában (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.). 
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor. 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

ifjúsági néptánccsoport
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly +36 70 383 4455

iskoláBA készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től a Pan-
nóniában. Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

kiD rock & roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág +36 70 532 4918

kosárfonó kluB
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó: Ignéczi Zsóka +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 +36 20 926 1085

népek táncA
Szerdánként 17 órától a Pannóniában
Tímár Lajos +36 30 528 2410

nyugDíjAs peDAgógus kluB
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában
Fürtös Lászlóné +36 30 308 0102

plAy Along - játékos Angol foglAlkozás tipegőknek a 
Pannónia gyerekkönyvtárában szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 
perc. Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

plAy Along - játékos Angol foglAlkozás ovisoknAk hétfőn-
ként 16 órától a nyelvvel most ismerkedőknek és 16.50-től haladóknak a Baross 
G. u. 32-ben (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ). 
Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

sAkk kluB
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában Fáncsy Imre +36 70 389 6049

táncház önképző kör
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban Oktató: Kovács Krisztián 
Kiki Kapcsolattartó: Mester Ferenc +36 20 991 6213

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

ttt – test tudat tánc
Minden hétfőn 17.45-től 19 óráig. 
Helyszín: Pannónia Információ: Vízhányó Katalin +36 70 380 2064

tücsökzene
Minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin +36 70 252 5598

ugri-Bugri óvoDás tornA
Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában Szervező: FI-LE Sport-
egyesület - filespotegyesulet@gmail.com Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 
30 288 2516

ugri-Bugri tipegő tornA 
1-3 éves gyermekeknek Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában Szerve-
ző: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com Információ: Beckerné 
Sabján Ottilia +36 30 288 2516

„újrA öltünk és örökítünk”
Szeretettel várják a hímzés iránt érdeklődőket a Vörösberényi Kultúrházba. A 60 
órás hímző tanfolyam pályázati finanszírozású. Az összejövetelek csütörtökönként 
16 órakor vannak. A tanfolyam célja a bakonyi hímző kultúra megismerése, ha-
gyományainak felelevenítése és továbbörökítése. Vezeti: Cz. Tóth Hajnalka, népi 
iparművész. Érdeklődni: Cz. Tóth Hajnalkánál +36 30 611 0242

vArázskuckó
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak minden szerdán 16.30-17.30-ig a Pannó-
nia gyermekkönyvtárában. A foglalkozást Horváth Irén tartja +36 20 358 1937

vörösBerényi fáBián józsef kertBArát kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Elnök: Pandur Ferenc +36 70 339 5274 
December 15. hétfő 16 órától karácsonyi műsor

vörösBerényi nyugDíjAs kluB
Elnök: Lencse Sándor tel: 30/902-42-68 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház De-
cember 17. szerda 16 óra: Karácsonyi fények – ünnepi műsor, közös vacsora, 
Fauszt Gyula ref. lelkész úr ünnepi gondolatai, zenés szüli napi rendezvény, meg-
lepetés

vörösBerényi nyugDíjAs kluB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László +36 70 224 7722

vörösBerényi nyugDíjAs kluB
RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella +36 30 939 5129

vörösBerényi polgári olvAsókör
Minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a Vörösberényi Kultúr-
házban. Elnök: Mohos Mária +36 20 924 1559
December 13. szombat Adventi játszóház 

vörösBerényi vöröskereszt AlApszervezet
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné +36 30 505 0376

yilDizlAr hAstánc csoport
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit +36 20 299 0855
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ALMÁDI ÚJSÁG 2014. december

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. november közepétől december közepéig

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

December 13. szombat 15 órától 
ADventi vásár 
16-17.30 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
15-20 óra: Betlehemi állatsimogató
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 13. szombat 17 óra
AlmáDi ADventi tárlAt 2015.
Ünnepi kiállítás helyi művészek alkotásaiból. A kiállítás rendezői: Fülöp Lajos fes-
tőművész és Jáger István grafikusművész. Köszöntőt mond: Bati János, a Pannó-
nia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója. A kiállítást megnyitja: Szakál Ba-
lázs Dániel, képviselő 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 14. vasárnap 15 órától 
ADventi vásár
15.30 és 17 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
19 órakor tűzgyújtás Advent harmadik vasárnapján
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 14. vasárnap 15.30 órától 
mAgocskák AlApítvány kArácsonyi, jótékonysági vásárA 
Helyszín: Pannónia
Információ: Sziráczky Valéria +36 30 346 5752

December 14. vasárnap 16 óra
iii. gyertyAgyújtás
Zenés adventköszöntő az almádi Betlehemnél. Ünnepi köszöntőt mond: Faust Gyula 
református lelkész. Fellépők: Gurgolya Néptáncegyüttes és a Botorka Táncegyüttes. 
Helyszín: Városház tér 
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 14. vasárnap 17 óra 
kArácsonyváró koncert 
Balatonalmádi Város Vegyeskarával és a Kósa György Zenei Alapfokú Művésze-
ti Iskola növendékeivel 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 20. szombat 15 órától 
ADventi vásár 
16-17.30 óra: kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol Mikulás- és karácsonyi 
ajándékokat, díszeket készíthet Mindenki kedvére!
16.30 óra Az én Almádiáim 2. – fotókiállítás ünnepélyes megnyitója a 
VasútARTjáróban
17 óra Az angyali üdvözlet – bemutatja a Lézeritmia Fényszínház. Közreműködnek: 
vers és ének: Fülemile Judit, euritmia és vers: Harmath Judit euritmia művész, grafika 
és vers: Simon András grafikusművész, lézer és hangtechnika: Opra Vilmos és Dániel 
Helyszín: Városház tér (Pannónia parkoló)
17-19 óra: „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram
15-20 óra: Betlehemi állatsimogató
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 21. vasárnap 15 órától 
ADventi vásár 
15.30-17 óra: Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándékokat, 
díszeket készíthet mindenki kedvére!
19 óra tűzgyújtás Advent negyedik vasárnapján
Helyszín: Városház tér
Szervező: Turisztikai Egyesület +36 88 594 081

December 21. vasárnap 16 óra
iv. gyertyAgyújtás
„Mindenki Karácsonya” az almádi Betlehemnél. Ünnepi köszöntőt mond: Bálint 
Sándor alpolgármester, Szabó János katolikus plébános és Steinbach József refor-
mátus püspök. Zenés karácsonyi műsorral közreműködik a Dallamvilág Musical 
és Nosztalgia Csoport
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 21. vasárnap 17 óra 
„el kell érnünk BetlehemBe…” 
Magyar advent képben, dalban, versben Nagy Gáspár örökbecsű gondolataival. 
Toldi Éva tanár, újságíró vetített képes eladása az adventi elcsendesedés, magunk-
ba szállás jegyében 
Helyszín: Pannónia
Szervező: Pannónia +36 88 542 511, 542 506

December 23. kedd 16 óra 
minDenki kArácsonyA vörösBerényBen 
Helyszín: Ady tér (Vörösberény) 
Szervező: Vörösberényi Polgári Olvasó Kör 
Információ: Mohos Mária +36 20 924 1559

December 31. szerda 19 órától 
szilveszteri Bál vörösBerényBen
Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Információ: Lencse Sándor +36 30 902 4268

December 31. szerda 19 óra 
szilveszteri BAtyus Bál
Zenével, tombolával. Főnyeremény: 2x3 fő részére szóló egy hetes görögországi szállás-
hely. Zenél a Silverado zenekar. Éjfél után tűzijáték, forró virsli, forralt bor és forró tea
Helyszín: Pannónia
Asztalfoglalás: +36 20 621 7456, +36 88 542 515, vagy személyesen a Pannó-
nia portáján

Figyelem! A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
2014. december 22. és 2015. január 4. között zárva tart!
Kivétel a szilveszteri bál – december 31. szerda 19 órától  

hajnalig. Nyitás: 2015. január 5. hétfő 10 óra

január 9. péntek 17 óra 
kiállítás megnyitó 
Helyszín: Pannónia

január 23-25. péntek - szombat - vasárnap 
mAgyAr kultúrA nApjA 2015.
Pannónia születésnapja 
Helyszín: Pannónia 

január 31. szombat 
tipegők fArsAngjA 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: Baba Mama Klub és a Pannónia 
Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996 

kedvező időjárási viszonyok és jég esetén: jeges hétvégék a Balatonon 

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

AlmáDi gomBászok AsztAltársAságA
Információ: Szenthe László +36 88 438 224
December 13. szombat 17 óra Az Almádi Gombászok Asztaltársaságának évadzá-
ró összejövetele Helyszín: Pannónia „Zóna” étterem

BABA-mAmA kluB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

BABAtornA
Minden kedden 10 órától a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Információ: Idrisz-Majbó Anrienn +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 +36 20 264 1561

BriDzs kluB
Szerdánként 15-19 óráig a Pannóniában. 
Információ: dr. Sinka László +36 70 379 7113

cholnoky mozgásmŰvészeti stúDió
Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 16.30-18 óráig a Pannóniában. 
Kiszelyné Czibik Tünde +36 20 932 5277

cimBorA
December 13. szombat 15 óra - Luca napján mécses készítés. Helyszín a gyer-
mekkönyvtár. Előzetes jelentkezés szükséges! 
Vezető: Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100 www.almadiert.hu

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

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

elek Apó mesetárA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. 
17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 17.45-től a 
nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). A foglalkozást vezeti: Molnár Enikő +36 
30 239 50 48 Adományokat várunk Elek apó kútjához!

erőnléti önvéDelmi eDzés 
a Vörösberényi kultúrházban. Kapcsolattartó: Vajda Richárd +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 +36 30 288 2516

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

gurgolyA gyermek néptáncegyüttes
Minden szerdán és pénteken.
További információ: Kreutz Károly +36 70 383 4455

honismereti és városszépítő kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig. 
Helyszín: Pannónia könyvtár. Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács 
Istvánnal minden hónap második péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Elnök: Kovács István +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446

ifjúsági népi kézmŰves szakkör 
A Varrótű Tanodában (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.). 
Első foglalkozás október 4-én szombaton 9 órakor. 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

ifjúsági néptánccsoport
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató: Kreutz Károly +36 70 383 4455

iskoláBA készülök játszóház
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től a Pan-
nóniában. Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

kiD rock & roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág +36 70 532 4918

kosárfonó kluB
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó: Ignéczi Zsóka +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 +36 20 926 1085

népek táncA
Szerdánként 17 órától a Pannóniában
Tímár Lajos +36 30 528 2410

nyugDíjAs peDAgógus kluB
Minden csütörtökön 15 órától a Pannóniában
Fürtös Lászlóné +36 30 308 0102

plAy Along - játékos Angol foglAlkozás tipegőknek a 
Pannónia gyerekkönyvtárában szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 
perc. Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

plAy Along - játékos Angol foglAlkozás ovisoknAk hétfőn-
ként 16 órától a nyelvvel most ismerkedőknek és 16.50-től haladóknak a Baross 
G. u. 32-ben (Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ). 
Információ: Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

sAkk kluB
Minden pénteken 15 órától a Pannóniában Fáncsy Imre +36 70 389 6049

táncház önképző kör
Péntekenként 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban Oktató: Kovács Krisztián 
Kiki Kapcsolattartó: Mester Ferenc +36 20 991 6213

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

ttt – test tudat tánc
Minden hétfőn 17.45-től 19 óráig. 
Helyszín: Pannónia Információ: Vízhányó Katalin +36 70 380 2064

tücsökzene
Minden csütörtökön 10 órától és 10.50-től a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ: Nádasné Varga Katalin +36 70 252 5598

ugri-Bugri óvoDás tornA
Keddenként és csütörtökönként 16.20-tól a Pannóniában Szervező: FI-LE Sport-
egyesület - filespotegyesulet@gmail.com Információ: Beckerné Sabján Ottilia +36 
30 288 2516

ugri-Bugri tipegő tornA 
1-3 éves gyermekeknek Foglalkozások: kedden 10 órától a Pannóniában Szerve-
ző: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com Információ: Beckerné 
Sabján Ottilia +36 30 288 2516

„újrA öltünk és örökítünk”
Szeretettel várják a hímzés iránt érdeklődőket a Vörösberényi Kultúrházba. A 60 
órás hímző tanfolyam pályázati finanszírozású. Az összejövetelek csütörtökönként 
16 órakor vannak. A tanfolyam célja a bakonyi hímző kultúra megismerése, ha-
gyományainak felelevenítése és továbbörökítése. Vezeti: Cz. Tóth Hajnalka, népi 
iparművész. Érdeklődni: Cz. Tóth Hajnalkánál +36 30 611 0242

vArázskuckó
Kézműves mesés foglalkozás ovisoknak minden szerdán 16.30-17.30-ig a Pannó-
nia gyermekkönyvtárában. A foglalkozást Horváth Irén tartja +36 20 358 1937

vörösBerényi fáBián józsef kertBArát kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Elnök: Pandur Ferenc +36 70 339 5274 
December 15. hétfő 16 órától karácsonyi műsor

vörösBerényi nyugDíjAs kluB
Elnök: Lencse Sándor tel: 30/902-42-68 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház De-
cember 17. szerda 16 óra: Karácsonyi fények – ünnepi műsor, közös vacsora, 
Fauszt Gyula ref. lelkész úr ünnepi gondolatai, zenés szüli napi rendezvény, meg-
lepetés

vörösBerényi nyugDíjAs kluB 
BOROSTYÁN NÉPDALKÖR
Minden pénteken 15 órától a Vörösberényi Kultúrházban
Karvezető: Tóth László +36 70 224 7722

vörösBerényi nyugDíjAs kluB
RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES
Minden kedden 17.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Vezető: Weleginé Pavelka Gizella +36 30 939 5129

vörösBerényi polgári olvAsókör
Minden hónap első szerdáján 18.30-kor vezetőségi ülés a Vörösberényi Kultúr-
házban. Elnök: Mohos Mária +36 20 924 1559
December 13. szombat Adventi játszóház 

vörösBerényi vöröskereszt AlApszervezet
Vezetőségi ülés havonta egyszer a Vörösberényi Kultúrházban
Titkár: Varjas Csabáné +36 30 505 0376

yilDizlAr hAstánc csoport
Minden csütörtökön 16 órától a Pannóniában
Papp Judit +36 20 299 0855
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SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK SZERZŐNKET  
95. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL!

Anyanyelvünkről
Fel a fejjel!

Nem káptalan a fejem, hogy most minden eszembe jusson, ami-
ben (szólásainkban, még közmondásainkban is), a fej, a fül és a 
szem szó szerepel, de egy kis elbeszélésemben megpróbálom megje-
leníteni e testrészeinket.

Osztálytársammal egy ideig egyforma volt a bizonyítvá-
nyunk, azaz fej-fej mellett haladtunk, ám az érettségin már egy 
fejjel megelőzött. Tényleg jó fej volt. De egy alkalommal ki-
gyulladt az iskolánk, sokan fejetlenül menekültek ki. Nem volt 
szabad erről beszélnünk, az igazgató fejvesztés terhe mellett til-
totta ezt. Nem mindenki fogadta meg, volt, akinek a figyel-
meztetés „az egyik fülén be, a másikon ki”. De őt hamar fü-
lön csípték, és megfeddték. A hír mégis kikerült, ám sokan 
csak fél füllel hallottak az esetről. Pedig volt, aki látta is, de 
inkább elfordította a fejét, nehogy tanúskodni kelljen. Néhá-
nyan „nem estünk a fejünk lágyára”, azaz segítettünk az oltás-
ban, és ezért fejenként egy-egy oklevelet kaptunk. Ennek a fe-
jén a magyar címer díszelgett. Olyan szép volt a szövege, hogy 
mindenki megtanulta fejből. De voltak, akik „a füle botját se 
mozgatja” közmondás szerint semmit sem tettek. Egyesek ma-
guk akarták megbüntetni a fülön fogott tetteseket, fejüket vet-
ték volna, és mentek volna a saját fejük után, ha le nem intik 
őket, így „helyén maradt a fejük”. Ez még növelte a riadalmat, 
pedig amúgy is fejtetőre állt minden. A nyugalmat végül a fe-
jesek visszaállították, és intettek bennünket, nem csüggedni, 
csak fel a fej! Mikor a lárma elült, már a vezetőség emelt fővel 
járhatott. Hiszen „fején találta a szöget”.

A fejem már tele lett ezzel a témával, be kell fejeznem, de a fejen 
még több minden van, ezekkel folytatom az elbeszélést.

Szemlátomást nagy volt az iskolában a riadalom. Pláne, ami-
kor kiderült, hogy az illetékesek szemrebbenés nélkül mellébe-
szélnek.  Pedig a hír hallatára szem nem maradt szárazon. A 
szemfüles riporterek még rá is tettek egy lapáttal. Szembe néz-
tek az igazsággal. Sokuknak „úgy járt a szeme, mint a motol-
la”, de leírtak szemenszedett hazugságokat is. Szemmel látható 
volt, hogy szenzációt keresnek. Némelyik riporternek a „szeme 
sem állt jól”. Keresték a szemtanúkat, mondván, hogy „több 
szem többet lát”.Némelyeknek az egyik szemük sírt, a másik 
nevetett a sok balga hír hallatán. Sokan a közmondáshoz tar-
tották magukat: „Csak azt hidd, amit a szemeddel látsz!”, mert 
„többet hisznek a szemnek, mint a fülnek”, Az okosoknak ma-
guktól is felnyílt a szemük. De az is igaz, hogy „ki-ki a maga 
szemével lát”. Van sok olyan ember, akinek „nagy szeme van, 
mégsem lát”. Pedig „nehéz a szemet megcsalni”. Az iskolát ki-
tatarozták, azóta mindenki „úgy vigyáz rá, mint a szeme vilá-
gára”.

Írásomban sok gondolatot vettem át a magyar közmondások-
ból; amelyiket szó szerint írtam le, azokat idézőjelben közöltem. 
De hogy e téren milyen gazdagok vagyunk, azt mutatja az Osiris ki-
adásában, Szemerkényi Ágnes szerkesztésében (2009-ben) megje-
lent Szólások és közmondások című, 1641 oldalas könyv, amelyhez 
a fentiekkel is szeretnék kedves csinálni.

Ha úgy gondolja a kedves olvasó, hogy írásomnak „se füle, se far-
ka”, akkor bocs! 

 lang.miklos@chello.hu

„Lesz út lélektől lélekig…” 

Szeretett teljes, jó lelkű, segítőkész – jellemzi Pató Bálint, Nyilas 
Misit, Móricz Zsigmond regényhősét. „Misi szerény, becsületes, jó-
szívű iskolás, akivel nem mindig bánnak jól a társai és a felnőttek 
sem. Ő azonban eközben is hiszi, hogy mindig jót kell cselekednie” 
fűzi hozzá Bálint.

Az író, méltán híres regényéből készült musical műsoron van eb-
ben az évadban is, Veszprémben, a Petőfi Színházban, valamint Szé-
kesfehérváron a Vörösmarty Színházban, ahol Bálint, a Györgyi 
Dénes Általános Iskola 7/B osztályos tanulója, alakítja Nyilas Misi 
főszerepét. A musicalt 2014 májusában bemutatták a Pécsi Nemze-
ti Színházban, a II. Pécsi Családi Színház Fesztiválon is, ahol szin-
tén nagy sikert aratott.

Bálint előtt nem ismeretlen a színház világa, hiszen az elmúlt évad-
ban az Oliver! című produkcióban Dörzsölt főszerepében volt látha-
tó, amelyet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is bemutattak. 

Nyilas Misi szerepének „elnyerését” kitartó, szorgalmas, örömteli 
munka és sok gyakorlás előzte meg, amely különböző versenyeken és 
szakmai fórumokon is elismerésre került. Bálint teljesítményét az el-
múlt időben több versenyen és fesztiválon is a legmagasabb díjakkal ju-
talmazta a zsűri. Így a XIII. Balaton-Ifjuság-Művészet Nemzetközi Mű-
vészeti Fesztiválon, Balatonfüreden a zsűri egyhangú szavazata alapján 
magkapta a „Grand Prix” nagydíjat ének kategóriában, a Veszprémi Ta-
vaszi Játékok 2013 Nemzetközi Összművészeti Fesztivál és Versenyen 
musical szóló kategóriában, arany minősítést, ért el, valamint a Veszp-
rémi Őszi Játékok 2013. Nemzetközi Összművészeti Fesztivál és Verse-
nyen musical szóló kategóriában is és könnyűzene szóló kategóriában 
is arany minősítést nyert. Veszprémi Tavaszi Játékok 2014 Nemzetközi 
Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló kategóriában, arany 
minősítést, ért el, valamint musical duettben ezüst minősítést szerzett.

Bálint a filmforgatás terén is kipróbálta magát, a Rudolf Péter ál-
tal rendezett „Kossuthkifli” című filmben.

Pató Bálintnak a kultúra területén nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért díjat adományozott Balatonalmádi Önkormányzata, 
amelyet 2013-tól ítélnek oda, és ezzel a díjjal elsőként Bálintot ju-
talmazták a színjátszásban elért eredményeiért.

A Légy jó mindhalálig című musical megszólítja és megtisztítja a 
szívet, lelket. Bálint színházi feladatát, „hitvallását” így fogalmazta 

Elindulni sosem késő
 Az én Caminom

Irodalmat és történelmet taní-
tó, pedagógus családban születtem, 
Veszprémben. Lánykoromban a haj-
nal sokszor ébren ért még könyvvel 
a kezemben. Olvasás közben meg-
szűnt körülöttem a világ, együtt él-
tem, lélegeztem a hősökkel. Versei-
met a fiókom őrzi.

Egyetemet, főiskolát végeztem, de 
ma már nem az egy meg egy értel-
mét kutatom.

Balatonalmádiban élek, férjem 
és két felnőtt fiam van. Messzi-
ről nézve egy mezei köztisztvise-
lő, irodista vagyok, de belül szár-
nyalok. És kívül is. A futás az én 
mindennapi testi, lelki kenyerem.

Négy-öt évvel ezelőtt kezdett kinyílni az érzékelésem a világ-
ra, úgy, ahogy azt eddig soha nem éreztem. Olyan megtapasztalá-
sok, „véletlenek” történtek velem, amit nem tudtam nem észreven-
ni. Próbáltam a tudomány felől megközelíteni, rájönni, miért és 
hogyan történnek azok a dolgok, amiket megmagyarázni, de főleg 
megérteni nem tudok. 

Válaszkereséseim közben eljutottam a kvantumfizikától az egyete-
mes egészig. S még mindig nem értem a végére.

Keresek.
Mindegy merre indulunk. A lényeg, hogy úton legyünk, hogy ke-

ressük a választ a kérdéseinkre. 
A Camino, az út, olyan, mint maga az élet. Kicsiben, rövidebben, 

de minden benne van, mindent átélsz. Szépséget, örömöt, megpró-
báltatást. A lent és fent érzését, a kétségbeesést, a csodás szárnyalást. 
Fázol és nevetsz. Pillanatról pillanatra változik minden. Minden ér-
zést megélsz, ami az emberi szívben megteremhet. Olyan, mint egy 
óriási, csodaszép szivárvány, ami ezernyi színben játszik.

A könyv szerzője és főszereplője középkorú nő, aki elhatározza, 
hogy elmegy a Caminora. 

A könyvben napokra van felosztva a cselekmény. Honnan, hová, 
hány kilométert tett meg, kikkel, milyen élettörténetekkel találko-
zott. Közben folyamatosan bontakoznak ki a múlt történései, a nő 
életének apró mozzanatai, útkeresésének állomásai, az útkeresése 
közben felmerült gondolatok, érzések, tanítások.

A fő üzenete a könyvnek, hogy soha nincs késő semmihez. 
Nincs késő, hogy elindulj az utadon. Soha nincs késő ahhoz, 
hogy beteljesítsd az álmaidat, a vágyaidat. Kiderül, hogy az em-
bernek milyen kevés is elég, hogy a tárgyaknak valójában nincs 
értékük, hogy a boldogság nem attól függ, mennyi mindent bir-
tokolsz. Ám érzelemből, szeretetből, melegségből soha nem elég. 

És igaziból csak erre van szükségünk.
Olvasmányos, párbeszédekkel tarkított 

könyv az Elindulni sosem késő, ugyanak-
kor szórakoztat, segítséget nyújt és hasznos 
tudnivalókat ad a Caminora készülőknek. 

A könyv kapható a Libri és Líra köny-
vesboltokban, Balatonalmádiban a Haty-
tyú ABC melletti Papír-Írószer és Könyves-
boltban, valamint interneten megrendel-
hető a www.libri.hu, www.lira.hu, www.
bookline.hu oldalakon.

A szerző Horváth Beáta

meg: „Én számomra az a feladat, hogy szeretet tudjak adni a nézők-
nek, és már ez, jó érzéssel tölt el engem.”

Bálint a versenyeken elért eredményeiért nagyon hálás felkészítő 
tanárának, Völler Adél magánének tanárnőnek, akinek kiváló szak-
maisága, pedagógiai érzéke és szeretete is lehetőséget adott a sike-
rek eléréséhez. 

Bálint köszönetét fejezi ki Oberfrank Pálnak, a színház igazgató-
jának, a színjátszás lehetőségért, valamint hálás a bizalomért és a sok 
átadott tudásért a musical rendezőjének Tóth Loonnak, és a rende-
zőasszisztensnek Péti Krisztinának. Sok vidámság köthető, nagysze-
rű szakmaisággal párosítva a musical koreográfusához Gyenes Ildi-
kóhoz és asszisztenséhez Sümegi Petrához. Oberfrank Péter Liszt-dí-
jas karmesternek sok igaz pillanatot és lélektől lélekig áradó örömet, 
bizalmat köszönhet Bálint. Köszönet illeti Laczó Henriettet, dísz-
let és jelmeztervezőt, Győrfi Judit korrepetitort, Szentmiklósi Ildi-
kó ügyelőt, Balázs Éva súgót, a színművészeket, gyermektársakat, 
Kellerné Egressy Zsuzsanna művészeti főtitkárt, Keresztes Jánost, 
Tóth Zsanettet és mindenkit, aki segíti tehetsége kibontakoztatását 
és álmai megvalósulását. Bálint imáiban a Jó Istennek ad hálát az el-
ért eredményeiért.

Bálint szülei külön köszönik a Györgyi Dénes Általános Is-
kola valamennyi tanárának, igazgatójának – Ács Attila igazga-
tó úrnak, egykori igazgatójának Fábián Lászlónak, osztályfőnök 
asszonynak Dobos Ivett tanárnőnek–, hogy Bálintot támogat-
ták, útját egyengették, emberségükkel és nagyszerű szakmaisá-
gukkal teret adnak érdeklődésének. Köszönet illeti a város veze-
tését – Keszey János polgármester urat, Bálint Sándor alpolgár-
mester urat, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asszonyt, dr. Walter 
Rózsa asszonyt és valamennyi képviselőt, hogy elismerik és fi-
gyelnek a jövő nemzedékére, elismerésükkel támogatják a fia-
tal tehetségeket.

Bálint, nagy örömmel várja az előadásokat, az új kihívásokat és a 
színházi feladatokat. Iskolájának tanárai és tanulói is nagy érdeklő-
déssel és meghatottsággal nézték meg a musicalt. 2014. decemberé-
ben és 2015. januárjában a székesfehérvári Vörösmarty Színházban 
lép újra színre Bálint Nyilas Misi szerepében.

Sikereihez szívből gratulálunk!

Bálint iskolájának tanárai és tanulói is nagy érdeklődéssel és meghatottsággal nézték meg a musicalt



ALMÁDI ÚJSÁG 2014. decemberKultúra Szavak

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14 15

SOK SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK SZERZŐNKET  
95. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL!

Anyanyelvünkről
Fel a fejjel!

Nem káptalan a fejem, hogy most minden eszembe jusson, ami-
ben (szólásainkban, még közmondásainkban is), a fej, a fül és a 
szem szó szerepel, de egy kis elbeszélésemben megpróbálom megje-
leníteni e testrészeinket.

Osztálytársammal egy ideig egyforma volt a bizonyítvá-
nyunk, azaz fej-fej mellett haladtunk, ám az érettségin már egy 
fejjel megelőzött. Tényleg jó fej volt. De egy alkalommal ki-
gyulladt az iskolánk, sokan fejetlenül menekültek ki. Nem volt 
szabad erről beszélnünk, az igazgató fejvesztés terhe mellett til-
totta ezt. Nem mindenki fogadta meg, volt, akinek a figyel-
meztetés „az egyik fülén be, a másikon ki”. De őt hamar fü-
lön csípték, és megfeddték. A hír mégis kikerült, ám sokan 
csak fél füllel hallottak az esetről. Pedig volt, aki látta is, de 
inkább elfordította a fejét, nehogy tanúskodni kelljen. Néhá-
nyan „nem estünk a fejünk lágyára”, azaz segítettünk az oltás-
ban, és ezért fejenként egy-egy oklevelet kaptunk. Ennek a fe-
jén a magyar címer díszelgett. Olyan szép volt a szövege, hogy 
mindenki megtanulta fejből. De voltak, akik „a füle botját se 
mozgatja” közmondás szerint semmit sem tettek. Egyesek ma-
guk akarták megbüntetni a fülön fogott tetteseket, fejüket vet-
ték volna, és mentek volna a saját fejük után, ha le nem intik 
őket, így „helyén maradt a fejük”. Ez még növelte a riadalmat, 
pedig amúgy is fejtetőre állt minden. A nyugalmat végül a fe-
jesek visszaállították, és intettek bennünket, nem csüggedni, 
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Szemlátomást nagy volt az iskolában a riadalom. Pláne, ami-
kor kiderült, hogy az illetékesek szemrebbenés nélkül mellébe-
szélnek.  Pedig a hír hallatára szem nem maradt szárazon. A 
szemfüles riporterek még rá is tettek egy lapáttal. Szembe néz-
tek az igazsággal. Sokuknak „úgy járt a szeme, mint a motol-
la”, de leírtak szemenszedett hazugságokat is. Szemmel látható 
volt, hogy szenzációt keresnek. Némelyik riporternek a „szeme 
sem állt jól”. Keresték a szemtanúkat, mondván, hogy „több 
szem többet lát”.Némelyeknek az egyik szemük sírt, a másik 
nevetett a sok balga hír hallatán. Sokan a közmondáshoz tar-
tották magukat: „Csak azt hidd, amit a szemeddel látsz!”, mert 
„többet hisznek a szemnek, mint a fülnek”, Az okosoknak ma-
guktól is felnyílt a szemük. De az is igaz, hogy „ki-ki a maga 
szemével lát”. Van sok olyan ember, akinek „nagy szeme van, 
mégsem lát”. Pedig „nehéz a szemet megcsalni”. Az iskolát ki-
tatarozták, azóta mindenki „úgy vigyáz rá, mint a szeme vilá-
gára”.

Írásomban sok gondolatot vettem át a magyar közmondások-
ból; amelyiket szó szerint írtam le, azokat idézőjelben közöltem. 
De hogy e téren milyen gazdagok vagyunk, azt mutatja az Osiris ki-
adásában, Szemerkényi Ágnes szerkesztésében (2009-ben) megje-
lent Szólások és közmondások című, 1641 oldalas könyv, amelyhez 
a fentiekkel is szeretnék kedves csinálni.

Ha úgy gondolja a kedves olvasó, hogy írásomnak „se füle, se far-
ka”, akkor bocs! 

 lang.miklos@chello.hu

„Lesz út lélektől lélekig…” 

Szeretett teljes, jó lelkű, segítőkész – jellemzi Pató Bálint, Nyilas 
Misit, Móricz Zsigmond regényhősét. „Misi szerény, becsületes, jó-
szívű iskolás, akivel nem mindig bánnak jól a társai és a felnőttek 
sem. Ő azonban eközben is hiszi, hogy mindig jót kell cselekednie” 
fűzi hozzá Bálint.

Az író, méltán híres regényéből készült musical műsoron van eb-
ben az évadban is, Veszprémben, a Petőfi Színházban, valamint Szé-
kesfehérváron a Vörösmarty Színházban, ahol Bálint, a Györgyi 
Dénes Általános Iskola 7/B osztályos tanulója, alakítja Nyilas Misi 
főszerepét. A musicalt 2014 májusában bemutatták a Pécsi Nemze-
ti Színházban, a II. Pécsi Családi Színház Fesztiválon is, ahol szin-
tén nagy sikert aratott.

Bálint előtt nem ismeretlen a színház világa, hiszen az elmúlt évad-
ban az Oliver! című produkcióban Dörzsölt főszerepében volt látha-
tó, amelyet a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon is bemutattak. 

Nyilas Misi szerepének „elnyerését” kitartó, szorgalmas, örömteli 
munka és sok gyakorlás előzte meg, amely különböző versenyeken és 
szakmai fórumokon is elismerésre került. Bálint teljesítményét az el-
múlt időben több versenyen és fesztiválon is a legmagasabb díjakkal ju-
talmazta a zsűri. Így a XIII. Balaton-Ifjuság-Művészet Nemzetközi Mű-
vészeti Fesztiválon, Balatonfüreden a zsűri egyhangú szavazata alapján 
magkapta a „Grand Prix” nagydíjat ének kategóriában, a Veszprémi Ta-
vaszi Játékok 2013 Nemzetközi Összművészeti Fesztivál és Versenyen 
musical szóló kategóriában, arany minősítést, ért el, valamint a Veszp-
rémi Őszi Játékok 2013. Nemzetközi Összművészeti Fesztivál és Verse-
nyen musical szóló kategóriában is és könnyűzene szóló kategóriában 
is arany minősítést nyert. Veszprémi Tavaszi Játékok 2014 Nemzetközi 
Összművészeti Fesztivál és Versenyen musical szóló kategóriában, arany 
minősítést, ért el, valamint musical duettben ezüst minősítést szerzett.

Bálint a filmforgatás terén is kipróbálta magát, a Rudolf Péter ál-
tal rendezett „Kossuthkifli” című filmben.

Pató Bálintnak a kultúra területén nyújtott kiemelkedő telje-
sítményéért díjat adományozott Balatonalmádi Önkormányzata, 
amelyet 2013-tól ítélnek oda, és ezzel a díjjal elsőként Bálintot ju-
talmazták a színjátszásban elért eredményeiért.

A Légy jó mindhalálig című musical megszólítja és megtisztítja a 
szívet, lelket. Bálint színházi feladatát, „hitvallását” így fogalmazta 

Elindulni sosem késő
 Az én Caminom

Irodalmat és történelmet taní-
tó, pedagógus családban születtem, 
Veszprémben. Lánykoromban a haj-
nal sokszor ébren ért még könyvvel 
a kezemben. Olvasás közben meg-
szűnt körülöttem a világ, együtt él-
tem, lélegeztem a hősökkel. Versei-
met a fiókom őrzi.

Egyetemet, főiskolát végeztem, de 
ma már nem az egy meg egy értel-
mét kutatom.

Balatonalmádiban élek, férjem 
és két felnőtt fiam van. Messzi-
ről nézve egy mezei köztisztvise-
lő, irodista vagyok, de belül szár-
nyalok. És kívül is. A futás az én 
mindennapi testi, lelki kenyerem.

Négy-öt évvel ezelőtt kezdett kinyílni az érzékelésem a világ-
ra, úgy, ahogy azt eddig soha nem éreztem. Olyan megtapasztalá-
sok, „véletlenek” történtek velem, amit nem tudtam nem észreven-
ni. Próbáltam a tudomány felől megközelíteni, rájönni, miért és 
hogyan történnek azok a dolgok, amiket megmagyarázni, de főleg 
megérteni nem tudok. 

Válaszkereséseim közben eljutottam a kvantumfizikától az egyete-
mes egészig. S még mindig nem értem a végére.

Keresek.
Mindegy merre indulunk. A lényeg, hogy úton legyünk, hogy ke-

ressük a választ a kérdéseinkre. 
A Camino, az út, olyan, mint maga az élet. Kicsiben, rövidebben, 

de minden benne van, mindent átélsz. Szépséget, örömöt, megpró-
báltatást. A lent és fent érzését, a kétségbeesést, a csodás szárnyalást. 
Fázol és nevetsz. Pillanatról pillanatra változik minden. Minden ér-
zést megélsz, ami az emberi szívben megteremhet. Olyan, mint egy 
óriási, csodaszép szivárvány, ami ezernyi színben játszik.

A könyv szerzője és főszereplője középkorú nő, aki elhatározza, 
hogy elmegy a Caminora. 

A könyvben napokra van felosztva a cselekmény. Honnan, hová, 
hány kilométert tett meg, kikkel, milyen élettörténetekkel találko-
zott. Közben folyamatosan bontakoznak ki a múlt történései, a nő 
életének apró mozzanatai, útkeresésének állomásai, az útkeresése 
közben felmerült gondolatok, érzések, tanítások.

A fő üzenete a könyvnek, hogy soha nincs késő semmihez. 
Nincs késő, hogy elindulj az utadon. Soha nincs késő ahhoz, 
hogy beteljesítsd az álmaidat, a vágyaidat. Kiderül, hogy az em-
bernek milyen kevés is elég, hogy a tárgyaknak valójában nincs 
értékük, hogy a boldogság nem attól függ, mennyi mindent bir-
tokolsz. Ám érzelemből, szeretetből, melegségből soha nem elég. 

És igaziból csak erre van szükségünk.
Olvasmányos, párbeszédekkel tarkított 

könyv az Elindulni sosem késő, ugyanak-
kor szórakoztat, segítséget nyújt és hasznos 
tudnivalókat ad a Caminora készülőknek. 

A könyv kapható a Libri és Líra köny-
vesboltokban, Balatonalmádiban a Haty-
tyú ABC melletti Papír-Írószer és Könyves-
boltban, valamint interneten megrendel-
hető a www.libri.hu, www.lira.hu, www.
bookline.hu oldalakon.

A szerző Horváth Beáta

meg: „Én számomra az a feladat, hogy szeretet tudjak adni a nézők-
nek, és már ez, jó érzéssel tölt el engem.”

Bálint a versenyeken elért eredményeiért nagyon hálás felkészítő 
tanárának, Völler Adél magánének tanárnőnek, akinek kiváló szak-
maisága, pedagógiai érzéke és szeretete is lehetőséget adott a sike-
rek eléréséhez. 

Bálint köszönetét fejezi ki Oberfrank Pálnak, a színház igazgató-
jának, a színjátszás lehetőségért, valamint hálás a bizalomért és a sok 
átadott tudásért a musical rendezőjének Tóth Loonnak, és a rende-
zőasszisztensnek Péti Krisztinának. Sok vidámság köthető, nagysze-
rű szakmaisággal párosítva a musical koreográfusához Gyenes Ildi-
kóhoz és asszisztenséhez Sümegi Petrához. Oberfrank Péter Liszt-dí-
jas karmesternek sok igaz pillanatot és lélektől lélekig áradó örömet, 
bizalmat köszönhet Bálint. Köszönet illeti Laczó Henriettet, dísz-
let és jelmeztervezőt, Győrfi Judit korrepetitort, Szentmiklósi Ildi-
kó ügyelőt, Balázs Éva súgót, a színművészeket, gyermektársakat, 
Kellerné Egressy Zsuzsanna művészeti főtitkárt, Keresztes Jánost, 
Tóth Zsanettet és mindenkit, aki segíti tehetsége kibontakoztatását 
és álmai megvalósulását. Bálint imáiban a Jó Istennek ad hálát az el-
ért eredményeiért.

Bálint szülei külön köszönik a Györgyi Dénes Általános Is-
kola valamennyi tanárának, igazgatójának – Ács Attila igazga-
tó úrnak, egykori igazgatójának Fábián Lászlónak, osztályfőnök 
asszonynak Dobos Ivett tanárnőnek–, hogy Bálintot támogat-
ták, útját egyengették, emberségükkel és nagyszerű szakmaisá-
gukkal teret adnak érdeklődésének. Köszönet illeti a város veze-
tését – Keszey János polgármester urat, Bálint Sándor alpolgár-
mester urat, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző asszonyt, dr. Walter 
Rózsa asszonyt és valamennyi képviselőt, hogy elismerik és fi-
gyelnek a jövő nemzedékére, elismerésükkel támogatják a fia-
tal tehetségeket.

Bálint, nagy örömmel várja az előadásokat, az új kihívásokat és a 
színházi feladatokat. Iskolájának tanárai és tanulói is nagy érdeklő-
déssel és meghatottsággal nézték meg a musicalt. 2014. decemberé-
ben és 2015. januárjában a székesfehérvári Vörösmarty Színházban 
lép újra színre Bálint Nyilas Misi szerepében.

Sikereihez szívből gratulálunk!

Bálint iskolájának tanárai és tanulói is nagy érdeklődéssel és meghatottsággal nézték meg a musicalt
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Krónika
Itt a tél ünnepekkel, hideggel

Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de 
sok örömmel is. A vásárlási lázban se feledkezzünk meg arról, hogy  
az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt 
üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncse-
lekmény áldozatává. 

A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
•  mindig olyan helyre tessszük pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-

záférhető, 
•  a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kár-

tya mellett, 
•  a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeiket, a gépkocsi 

utasterét zárva tartjuk a csomagtartóba történő pakolás közben. 
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezon-

ja az ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, ha 
•  ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgya-

kat eladni, 
•  amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy 

mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek 
vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba.
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló em-

bertársainkról. Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, pos-
tán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra.

A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba so-
rolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rok-

kantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. So-
kan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz kö-
rülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem fi-
gyel senki. 

Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, kol-

légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, 
az elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén in-
tézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társható-
ságoknak. 

Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen 
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!
A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelő-

zési szempontból is jelentős, mert a rendszeres járőrözés elri-
asztja a rossz szándékkal érkezőket, akik a felügyelet nélkül ha-
gyott ingatlanokat feltörik, még ha csak téli szállásra használ-
ják is.

Az rendőrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a 
nyáron indult, és a tél végéig tart. Ennek keretében bármikor és bár-
hol találkozhatnak járőröző kollégáimmal.

Hogy ne érezzék magukat elhanyagolva a közutakon közlekedők 
sem december 6-val indult a „Látni és látszani” közlekedésbizton-
sági fokozott ellenőrzés. Az optikusok a jó látás biztosítása, a szervi-
zek a jó láthatóság és látás segítése érdekében végeznek ellenőrzést. 
A www.latnieslatszani.hu oldalon ismerhetik meg a civilek által kez-
deményezett akciót, amelyhez a rendőrség is csatlakozott. Hiszen, 
aki elindult, haza illetve célba is szeretne érni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egy-
másra, segítsünk a rászorulóknak, hogy a „szeretet ünnepe” valóban 
a szeretet jegyében teljen el!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatoni tankör indul
2015 szeptemberében 

magán tankört szeretnénk 
indítani 6–10 éves gyer-
mekek részére. Célunk, 
hogy az állami és egyhá-
zi iskolák mellett kínál-
junk egy személyközpon-
tú alternatívát. Elképzelé-
sünk szerint 10–12 gyer-
mek részvételével indul-
hatna el a csoport, amely 
a Kék Madár pedagógiai 
programot adaptálja.

Néhány fontosabb kérdés a tankör működésével kapcsolatban:
Milyen elveket követ a tankör?
A tankör a Kék Madár pedagógia módszert fogja követni, amely 

leginkább C. Rogers személyközpontú szemléletére épül. A figyelem 
középpontjában a gyermek érdeklődése, igénye, személyiségének fej-
lődése áll. Alapvető értékeknek a gyermekek nevelése, fejlődése so-
rán az önállóságot, autonomiát, toleranciát és a boldogságot tartjuk. 
Minden gyermeknek biztosítjuk tehetsége kibontakoztatását, és meg-
tanítjuk őket egymással bánni és együttműködni a nagyobb feladatok 
megoldásában is. Ebben a programban minden résztvevő, a szülő, a 
gyermek és a pedagógus is megbecsüli egymást és a kölcsönös épülést 
tekintik alapvető céljuknak. Politika, világnézet és vallás tekintetében 
semleges álláspontot képviselünk, de elzárkózunk bármely irányultsá-
gú gyűlöletkeltő attitűd elfogadásától vagy tolerálásától.

Mi történik akkor, ha gyermekemnek mégis át kell mennie álla-
mi iskolába?

A képzési anyag része a Nemzeti Alaptanterv, szóval ha egy iskola 
különbözeti vizsgát kér, akkor sem lesz probléma.

Hol lesz a tankör?
A helyszín kiválasztása folyamatban van. Jelenleg Balatonalmádi, 

illetve Veszprém szerepel a lehetőségek között. Minden esetre a tan-
kör iskolabusza minden reggel összeszedi a gyerekeket, így a szállí-
tás kérdése megoldott lesz. 

A tankör tulajdonképpen egy tanfolyam?
Nem, a tankör az iskolai alsós oktatás alternatívája, amely komp-

lett programot kínál. A gyerekek szabott időben, de nem 45 perces 
órákon vesznek részt.

Milyen formában fog működni a tankör?
Egyesületi formában. A tanítást szakképzett pedagógusok fogják vé-

gezni. A szülők az egyesület tagjai lesznek, így ők is betekintést nyer-
nek a költségekbe. A havi költségtérítés mértéke kb. 40 000 forint lesz.

Kinek való egy tankör?
Az eddigi beszélgetések alapján úgy tűnik a szülők számára a leg-

nehezebb kérdés az ismeretlenbe ugrás. Ha számodra különösen fon-
tos esemény az iskoláztatás és úgy gondolod, hogy a gyerek képessé-
geire koncentráló, de az állami oktatástól gyökeresen eltérő oktatá-
si formában meg tudsz bízni, akkor csatlakozz hozzánk. Egy szóró-
lap kevés ahhoz, hogy ezt bővebben kifejtsük, de ha megnézitek Sir 
Ken Robinson beszédét vagy a Summerhill iskoláról szóló filmet, ak-
kor képet kaphattok arról, milyen elképzeléseink vannak. A www.
balatonitankor.hu weboldalon összegyűjtöttünk pár érdekes anyagot.

A tankör működése megfelel a törvényeknek?
A közoktatási törvény tankötele zettséget ír elő. A tankör tulaj-

donképpen a magántanulói státusz egy szervezett, csoportos for-
mája. 

Bővebb információ: http://www.balatonitankor.hu Négyesi Pál.
Telefon: +36 30 230 8010, e-mail: pnegyesi1973@gmail.com.

Herkules hírek
Tájfutó szakosztály

A szakosztálynak 14 tagja van ebből 13 igazolt versenyző. Az ösz-
szes országos bajnokságon részt vettünk.

Eredmények: Hoszútávú OB. F65 5 helyezés Andrási Lajos, N65 
5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Borbála. Középtávú 
OB. F60 5 helyezés Bacsó Attila, F65 3 helyezés Andrási Lajos, N70 
1 helyezés Cser Borbála, N65 2 helyezés Komár Béláné. Váltó OB. 
F165 2 helyezés Andrási Lajos, Bacsó Attila, Horváth Tivadar, N165 
3 helyezés Komár Béláné, dr. Nagy Zsuzsanna, Kaszásné Boa Ágnes. 
Rövidtávú OB. F60 4 helyezés Bacsó Attila, F65 5 helyezés Andrá-
si Lajos, N65 5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Bor-
bála. Pontbegyűjtő CSB. F185 5 helyezés Vitéz László, Bacsó Attila, 
Korbély Tibor, F205 1 helyezés Andrási Lajos, Horváth Béla, Komár 
Béla, N165 4 helyezés Kaszásné Boa Ágnes, dr. Nagy Zsuzsanna, 
Komár Béláné. Normáltávú OB. F70 6 helyezés Horváth Béla, N65 
5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Borbála. Éjszakai OB. 
F65 6 helyezés Andrási Lajos, N65 1 Komár Béláné. Csapat OB. 
N165 3 helyezés dr. Nagy Zsuzsanna, Komár Béláné, Kaszásné Boa 
Ágnes F205 1 helyezés Ndrási Lajos, Horváth Béla, Komár Béla. Az 
összesített pontversenyben 57 szakosztályból a 8. helyen végeztünk.

Valamennyi igazolt versenyzőnk II. o minősítést szerzett. A baj-
nokságok mellett még kupa- és emlékversenyeken is indultak.

Testépítő és erőemelő szakosztály
A szakosztályban szabadidősport szinten végeznek testedzést 

tagjaink. A budatavai sportlétesítmény szolgál ennek helyszínéül. 
Rendszeresen testedzést végzők száma 40-45 fő közötti, alkalom-
szerűen, kihagyásokkal, de vissza-visszatérően további 40 fő sportol 
itt. Vannak, akik csak kondíciójuk megtartására veszik igénybe ezt a 
lehetőséget. Vannak, akik testépítésben többre törekszenek. És van-
nak néhányan, akik tervezik, hogy erőemelés sportágban 2015-ben 
versenyeken is indulnak. 

Kosárlabda szakosztály
A hagyományoknak megfelelően szabadidő sportos eltöltéseként 

a szakosztály tagjai a vörösberényi iskolában rendszeresen összejön-
nek és gyakorolják kedvenc sportjukat. Bajnokságban életkorukra 
való tekintettel már nem tudnak indulni, azonban alkalmi sport-
rendezvényeken részt vesznek. 

Az egyesület működteti és tartja karban lehetőségeihez mérten a 
budatavai sporttelepet. A sporttelep fejlesztésére saját költségünkön tervet 
készíttettünk. Megvalósítására akkor tudjuk, amikor erre pályázat nyílik. 
Ehhez kérjük az önkormányzat támogatását és együttműködését. 

Az önkormányzat ingyenes használatunkba adta a Damjanich ut-
cai sportszállót, melyet ifjúsági szállóként üzemeltetünk.

Az árbevétel lehetővé tette az egyesület zökkenőmentes üzemelte-
tését, emellett 316 800 Ft idegenforgalmi adót is befizettünk az ön-
kormányzat számlájára, annak ellenére, hogy a szállót igénybe ve-
vők zöme 18 éven aluli, akik nem kötelezettek IFA fizetésére. Figye-
lembe véve az ehhez társuló központi támogatást, ez 792 000 Ft be-
vételt jelentett az önkormányzatnak. 

Egyesületünk október 19-én megtartott közgyűlésén új elnöksé-
get választott. A jelölő bizottság a tagság véleményének meghallga-
tása után elnöknek, vezető tisztségviselőnek Mórocz Istvánt javasol-
ta. A közgyűlés egyhangú szavazással őt választotta meg. Az elnök-
ség tagjává választotta a közgyűlés Surányi Lajosnét, Kovácsi Szolga 
Máriát, Révész Andrást és Felber Gyulát.

Megköszönjük az önkormányzat és az egyesületünknek személyi 
jövedelem adójuk 1%-át felajánlók támogatását.  Felber Gyula

„Szeretetben élni”

Balatonalmádi város önkormányzat képviseletében köszöntöttük 
a 100 éves Kalocsa Józsefnét, Mária nénit aki 1914. november 23-
én Vörösberényben született. Férje kőműves volt, öt gyermekük 
született. Mária néni sok tragédiát élt át. Két gyermekét elvesztet-
te. Férje magvakult, és 1961-ben életét vesztette.
Ennyi tragédia ellenére, nagyon jó szellemi és egészségi állapotnak 
örvend 100. életévét betöltve, szeretetben él unokájával. Szép nagy 
családot tudhat magáénak 13 unokát, 23 dédunokát és 3 ükunokát. 
Az ünneplés közben természetesen az a kérdés is elhangzott, hogy 
mi a hosszú élet titka. Rövid, megható és követendő választ kaptunk: 
„Szeretetben élni és türelemmel lenni mások iránt”. Kedves Mária 
néni! Az újság sorain keresztül is kívánunk jó egészséget, sok örömet, 
boldogságot családja körében. Keszey János polgármester

Dobos Barna 5. o. 

Kovács Noel 5. o. 
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Krónika
Itt a tél ünnepekkel, hideggel

Az ünnepekre való készülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de 
sok örömmel is. A vásárlási lázban se feledkezzünk meg arról, hogy  
az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak indulva a zsúfolt 
üzletekben, piacon, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncse-
lekmény áldozatává. 

A vásárlásoknál történő odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
•  mindig olyan helyre tessszük pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-

záférhető, 
•  a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kár-

tya mellett, 
•  a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeiket, a gépkocsi 

utasterét zárva tartjuk a csomagtartóba történő pakolás közben. 
Már többször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezon-

ja az ünnepi bevásárlás. Fogjunk gyanút, ha 
•  ha a házalók feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgya-

kat eladni, 
•  amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy 

mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek 
vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

• ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba.
Az ünnepi készülődés idején se feledkezzünk meg rászoruló em-

bertársainkról. Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, pos-
tán, bankban juttassuk el az általunk kiválasztott célra.

A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba so-
rolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. 

Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti!
Sok idős ember is él egyedül!
Köztük és a fiatalabbak között is vannak, akik betegek, rok-

kantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. So-
kan élnek a települések külterületein, kieső helyeken, rossz kö-
rülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre nem fi-
gyel senki. 

Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, kol-

légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, 
az elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség esetén in-
tézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatoknak, társható-
ságoknak. 

Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen 
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!
A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelő-

zési szempontból is jelentős, mert a rendszeres járőrözés elri-
asztja a rossz szándékkal érkezőket, akik a felügyelet nélkül ha-
gyott ingatlanokat feltörik, még ha csak téli szállásra használ-
ják is.

Az rendőrség 24 órás közterületi jelenlétet biztosító programja a 
nyáron indult, és a tél végéig tart. Ennek keretében bármikor és bár-
hol találkozhatnak járőröző kollégáimmal.

Hogy ne érezzék magukat elhanyagolva a közutakon közlekedők 
sem december 6-val indult a „Látni és látszani” közlekedésbizton-
sági fokozott ellenőrzés. Az optikusok a jó látás biztosítása, a szervi-
zek a jó láthatóság és látás segítése érdekében végeznek ellenőrzést. 
A www.latnieslatszani.hu oldalon ismerhetik meg a civilek által kez-
deményezett akciót, amelyhez a rendőrség is csatlakozott. Hiszen, 
aki elindult, haza illetve célba is szeretne érni.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk szeretteinkre, vigyázzunk egy-
másra, segítsünk a rászorulóknak, hogy a „szeretet ünnepe” valóban 
a szeretet jegyében teljen el!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatoni tankör indul
2015 szeptemberében 

magán tankört szeretnénk 
indítani 6–10 éves gyer-
mekek részére. Célunk, 
hogy az állami és egyhá-
zi iskolák mellett kínál-
junk egy személyközpon-
tú alternatívát. Elképzelé-
sünk szerint 10–12 gyer-
mek részvételével indul-
hatna el a csoport, amely 
a Kék Madár pedagógiai 
programot adaptálja.

Néhány fontosabb kérdés a tankör működésével kapcsolatban:
Milyen elveket követ a tankör?
A tankör a Kék Madár pedagógia módszert fogja követni, amely 

leginkább C. Rogers személyközpontú szemléletére épül. A figyelem 
középpontjában a gyermek érdeklődése, igénye, személyiségének fej-
lődése áll. Alapvető értékeknek a gyermekek nevelése, fejlődése so-
rán az önállóságot, autonomiát, toleranciát és a boldogságot tartjuk. 
Minden gyermeknek biztosítjuk tehetsége kibontakoztatását, és meg-
tanítjuk őket egymással bánni és együttműködni a nagyobb feladatok 
megoldásában is. Ebben a programban minden résztvevő, a szülő, a 
gyermek és a pedagógus is megbecsüli egymást és a kölcsönös épülést 
tekintik alapvető céljuknak. Politika, világnézet és vallás tekintetében 
semleges álláspontot képviselünk, de elzárkózunk bármely irányultsá-
gú gyűlöletkeltő attitűd elfogadásától vagy tolerálásától.

Mi történik akkor, ha gyermekemnek mégis át kell mennie álla-
mi iskolába?

A képzési anyag része a Nemzeti Alaptanterv, szóval ha egy iskola 
különbözeti vizsgát kér, akkor sem lesz probléma.

Hol lesz a tankör?
A helyszín kiválasztása folyamatban van. Jelenleg Balatonalmádi, 

illetve Veszprém szerepel a lehetőségek között. Minden esetre a tan-
kör iskolabusza minden reggel összeszedi a gyerekeket, így a szállí-
tás kérdése megoldott lesz. 

A tankör tulajdonképpen egy tanfolyam?
Nem, a tankör az iskolai alsós oktatás alternatívája, amely komp-

lett programot kínál. A gyerekek szabott időben, de nem 45 perces 
órákon vesznek részt.

Milyen formában fog működni a tankör?
Egyesületi formában. A tanítást szakképzett pedagógusok fogják vé-

gezni. A szülők az egyesület tagjai lesznek, így ők is betekintést nyer-
nek a költségekbe. A havi költségtérítés mértéke kb. 40 000 forint lesz.

Kinek való egy tankör?
Az eddigi beszélgetések alapján úgy tűnik a szülők számára a leg-

nehezebb kérdés az ismeretlenbe ugrás. Ha számodra különösen fon-
tos esemény az iskoláztatás és úgy gondolod, hogy a gyerek képessé-
geire koncentráló, de az állami oktatástól gyökeresen eltérő oktatá-
si formában meg tudsz bízni, akkor csatlakozz hozzánk. Egy szóró-
lap kevés ahhoz, hogy ezt bővebben kifejtsük, de ha megnézitek Sir 
Ken Robinson beszédét vagy a Summerhill iskoláról szóló filmet, ak-
kor képet kaphattok arról, milyen elképzeléseink vannak. A www.
balatonitankor.hu weboldalon összegyűjtöttünk pár érdekes anyagot.

A tankör működése megfelel a törvényeknek?
A közoktatási törvény tankötele zettséget ír elő. A tankör tulaj-

donképpen a magántanulói státusz egy szervezett, csoportos for-
mája. 

Bővebb információ: http://www.balatonitankor.hu Négyesi Pál.
Telefon: +36 30 230 8010, e-mail: pnegyesi1973@gmail.com.

Herkules hírek
Tájfutó szakosztály

A szakosztálynak 14 tagja van ebből 13 igazolt versenyző. Az ösz-
szes országos bajnokságon részt vettünk.

Eredmények: Hoszútávú OB. F65 5 helyezés Andrási Lajos, N65 
5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Borbála. Középtávú 
OB. F60 5 helyezés Bacsó Attila, F65 3 helyezés Andrási Lajos, N70 
1 helyezés Cser Borbála, N65 2 helyezés Komár Béláné. Váltó OB. 
F165 2 helyezés Andrási Lajos, Bacsó Attila, Horváth Tivadar, N165 
3 helyezés Komár Béláné, dr. Nagy Zsuzsanna, Kaszásné Boa Ágnes. 
Rövidtávú OB. F60 4 helyezés Bacsó Attila, F65 5 helyezés Andrá-
si Lajos, N65 5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Bor-
bála. Pontbegyűjtő CSB. F185 5 helyezés Vitéz László, Bacsó Attila, 
Korbély Tibor, F205 1 helyezés Andrási Lajos, Horváth Béla, Komár 
Béla, N165 4 helyezés Kaszásné Boa Ágnes, dr. Nagy Zsuzsanna, 
Komár Béláné. Normáltávú OB. F70 6 helyezés Horváth Béla, N65 
5 helyezés Komár Béláné, N70 1 helyezés Cser Borbála. Éjszakai OB. 
F65 6 helyezés Andrási Lajos, N65 1 Komár Béláné. Csapat OB. 
N165 3 helyezés dr. Nagy Zsuzsanna, Komár Béláné, Kaszásné Boa 
Ágnes F205 1 helyezés Ndrási Lajos, Horváth Béla, Komár Béla. Az 
összesített pontversenyben 57 szakosztályból a 8. helyen végeztünk.

Valamennyi igazolt versenyzőnk II. o minősítést szerzett. A baj-
nokságok mellett még kupa- és emlékversenyeken is indultak.

Testépítő és erőemelő szakosztály
A szakosztályban szabadidősport szinten végeznek testedzést 

tagjaink. A budatavai sportlétesítmény szolgál ennek helyszínéül. 
Rendszeresen testedzést végzők száma 40-45 fő közötti, alkalom-
szerűen, kihagyásokkal, de vissza-visszatérően további 40 fő sportol 
itt. Vannak, akik csak kondíciójuk megtartására veszik igénybe ezt a 
lehetőséget. Vannak, akik testépítésben többre törekszenek. És van-
nak néhányan, akik tervezik, hogy erőemelés sportágban 2015-ben 
versenyeken is indulnak. 

Kosárlabda szakosztály
A hagyományoknak megfelelően szabadidő sportos eltöltéseként 

a szakosztály tagjai a vörösberényi iskolában rendszeresen összejön-
nek és gyakorolják kedvenc sportjukat. Bajnokságban életkorukra 
való tekintettel már nem tudnak indulni, azonban alkalmi sport-
rendezvényeken részt vesznek. 

Az egyesület működteti és tartja karban lehetőségeihez mérten a 
budatavai sporttelepet. A sporttelep fejlesztésére saját költségünkön tervet 
készíttettünk. Megvalósítására akkor tudjuk, amikor erre pályázat nyílik. 
Ehhez kérjük az önkormányzat támogatását és együttműködését. 

Az önkormányzat ingyenes használatunkba adta a Damjanich ut-
cai sportszállót, melyet ifjúsági szállóként üzemeltetünk.

Az árbevétel lehetővé tette az egyesület zökkenőmentes üzemelte-
tését, emellett 316 800 Ft idegenforgalmi adót is befizettünk az ön-
kormányzat számlájára, annak ellenére, hogy a szállót igénybe ve-
vők zöme 18 éven aluli, akik nem kötelezettek IFA fizetésére. Figye-
lembe véve az ehhez társuló központi támogatást, ez 792 000 Ft be-
vételt jelentett az önkormányzatnak. 

Egyesületünk október 19-én megtartott közgyűlésén új elnöksé-
get választott. A jelölő bizottság a tagság véleményének meghallga-
tása után elnöknek, vezető tisztségviselőnek Mórocz Istvánt javasol-
ta. A közgyűlés egyhangú szavazással őt választotta meg. Az elnök-
ség tagjává választotta a közgyűlés Surányi Lajosnét, Kovácsi Szolga 
Máriát, Révész Andrást és Felber Gyulát.

Megköszönjük az önkormányzat és az egyesületünknek személyi 
jövedelem adójuk 1%-át felajánlók támogatását.  Felber Gyula

„Szeretetben élni”

Balatonalmádi város önkormányzat képviseletében köszöntöttük 
a 100 éves Kalocsa Józsefnét, Mária nénit aki 1914. november 23-
én Vörösberényben született. Férje kőműves volt, öt gyermekük 
született. Mária néni sok tragédiát élt át. Két gyermekét elvesztet-
te. Férje magvakult, és 1961-ben életét vesztette.
Ennyi tragédia ellenére, nagyon jó szellemi és egészségi állapotnak 
örvend 100. életévét betöltve, szeretetben él unokájával. Szép nagy 
családot tudhat magáénak 13 unokát, 23 dédunokát és 3 ükunokát. 
Az ünneplés közben természetesen az a kérdés is elhangzott, hogy 
mi a hosszú élet titka. Rövid, megható és követendő választ kaptunk: 
„Szeretetben élni és türelemmel lenni mások iránt”. Kedves Mária 
néni! Az újság sorain keresztül is kívánunk jó egészséget, sok örömet, 
boldogságot családja körében. Keszey János polgármester

Dobos Barna 5. o. 

Kovács Noel 5. o. 
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III. almádi kupa

Kocsonya és más finomságok 
Végre kocsonyafőzés, már alig vártam. Igaz ilyenkor megszapo-

rodnak a dolgaim a konyhában, de üsse kavics, megéri. Katikám 
tisztítja a húsokat, 1 kg bőrke pecsét és véraláfutás mentes (a véralá-
futás az nem egy új sport!), 1 kg bőrös comb, 2 db darabolt csülök, 
ezek kerülnek a fazékba. 

A fokhagyma pucolását persze megnyertem, nem baj, mert köz-
ben kigondoltam mit is fogok írni nektek. A súlyát nem tudom, 
mert nem mértem, de azt elmondhatom, hogy az összeset megpu-
coltam, ami volt itthon. 

A mennyiségre úgy lehet következtetni, hogy a Kati készült el-
menni a boltba, (laza smink, átöltözés stb.) már ekkor pucoltam, a 
bolt kb. 120 m, vásárlás, egy kis pletyi és haza újabb 120 m, de már 
leterhelve, és még mindig pucolom a fokhagymát. 

A boltból kaptam 2 csokis fánkot, meg egy kakaót reggelire. Ér-
dekes, csak a bolti kakaót szeretem, semmilyen mást nem tudok 
meginni. Finom volt. Közben a kocsonyáról le kell szedni a habját, 
mert azt le kell szedni és kész. 

Mehet bele az egész feketebors, só és az elkészített nagy mennyisé-
gű fokhagyma. Érdekes, egész fehérbors talán nincs is, én legalább-
is nem találkoztam vele. 

A kocsonyáról egyelőre le van a gond, szép lassan kell főzni még 
nagyon sokáig. A lassúságnak nagy jelentősége van, akkor lesz szép 
tiszta a lé. Ebédelni is kéne valamit, erre a célra 2 db csirkét válasz-
tott Kati, amit a sütőben tervezett megsütni. Dilemma: mibe te-
gyem, tepsibe, vagy Pataki tálba, vagy mibe? 

Döntés született, zacskóba tette. Persze ehhez megint az én segít-
ségemre volt szükség, a csirkék már befűszerezve figyelnek az aszta-
lon, valahogy be kéne őket tessékelni a zacsiba. 

A szép szóra nem hallgatnak, de engednek az erőszaknak. Én fo-
gom a zacskót, és Kati rakja a csibét bele, akartam, hogy ez a mű-
velet akadálymentes legyen, ezért kis kezemmel utat csinálva a lá-
basjószágnak, nyúltam a zacskó mélyére, ahova Kati már előre bele-
öntötte az olivaolajat. (becézve Olívia) Erről mit sem tudtam, majd 
könyékig olajos lettem, és ez még csak az első csirke. Hagyjuk a csir-
kéket sülni, térjünk vissza eredeti témánkhoz, a kocsonyához. 

Állítólag minden európai nép konyhájában szerepel ez az étel, de 
először a franciák írtak róla még az 1300-as években. 

Rengeteg féle kocsonyát csinálnak az emberek, van, ki zöldséggel íze-
sít, van ki tojást főz bele vagy füstölt húst, és van ki krumplit. Ennek van 
gyakorlati haszna is, ha esetleg egy kissé zavaros lett a lé, a krumplitól 
megtisztul, állítólag. Hallottam olyat, hogy citrommal vagy ecettel eszik. 

A magam részéről ezeket kihagynám, biztos úgy is finom, de ne-
kem mégis ez az egyszerű jön be. Ízlések és pofonok különbözőek. 
Az ízléseket értem, a pofonokat nem (tán az egyik jobban fáj, mint 
a másik, nem tudom). 

A kocsonya, mint tudjuk egy halmazállapot, sem nem folyékony, 
sem nem szilárd. Sokszor hallottam, hogy óvatosan a sóval, mert nem 
fagy meg, ha kissé elsózod. Szerintem ez tévedés, mert az igaz, hogy 
a sós víz alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a só nélküli, de 
itt nem fagyásról, hanem dermedésről van szó. Ebben elfogadok bár-
milyen ellenvetést, mert nem tudom biztosan, csak úgy gondolom. 

December 10-e van, ragyogó szép idő, legalább +10 fok, ki kéne 
menni az udvarra is még egy kis rendet csinálni, de akkor mikor le-
szek kész ezzel az irománnyal? A csirkék elkészültek, szépen megpu-
hultak, egy kis pirítás és máris az asztalon a helyük. 

Kati csak savanyúsággal eszi, meg párolt zöldséggel, mert fogyó-
zik, én eszek hozzá rizst meg kenyeret is. A savanyúság házi, vödrös. 
Mi magunk készítettük, nagyon finom. Kell hozzá egy diszperzites 
vagy más hasonló méretű vödör, egy saválló lap, ami úgy van kivág-
va, mint a vödör formája. Ezzel nyomatjuk le a hozzávalókat a szi-

rupba. Mindenféléket lehet beletenni, karfiol (ez a legfinomabb), 
répa, káposzta, zöld paradicsom, paprika hagyma stb. 

Igen jó lett az ebéd, egy doboz Radeberger sörrel leöblítve. A fogyókúra 
hatásos, már lement vagy 5 kg, nem eszik semmilyen kenyérféleséget, és a 
húsokhoz is csak kizárólag zöldség köretet. (Még szerencse, hogy szereti). 
Mindig elkalandozok (mint tót a pi…án) eredeti témámtól. 

Azt hiszem a többit a fantáziám és a tapasztalatom alapján írom 
le, mert még mindig fő, én meg már szeretném befejezni az írást. 

Amikor a húsok megpuhulnak a fazékban, akkor jön el az egyik 
legélvezetesebb része a kocsonyafőzésnek. A még meleg bőrke igazi 
finomság kicsit sózva, kenyérrel, persze a többi husi is! Ilyenkor ki 
tudja megállni, hogy ne egyék belőle. Kb. 12–13 tányér telik meg 
vele, ami napi háromszori étkezést tekintve nem is olyan sok. Min-
den tányérra hús, bőrke és csülök, majd rá a lé, ami kristálytiszta és 
kellemesen fokhagyma illatú. 

Ezek után kis cecei pirospaprika a tetejére és már kész is, csak hi-
degre kell tenni, és pár óra elteltével nincs más dolgunk, mint csak 
enni, csak enni, csak enni. Vass Csaba

Október 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg 
Balatonalmádiban a Shotokan Dojok Szövetségének országos verse-
nyét. Rézmüves Miklós 5. Danos Sensei a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do S.E. elnöke a verseny szervezője és házigazdája.

 A III. Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzője mérte össze tudá-
sát. A versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint tör-
téntek, 6 évtől felnőtt korig, amelyen nem csak Veszprém megyei, ha-
nem az ország több helyszínéről, többek között Szabolcs megyei, He-
ves megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E., Nippon-Dojo ver-
senyzői igen eredményesen szerepeltek: Kiss Maja kata (formagya-
korlat) 1. hely, kumite (küzdelem) 1. hely, csapat kata 3. hely. Kiss 
Maja különdíjat kapott a Balatonalmádi város önkormányzatától 
lengyelországi VB bronzérmes helyezéséért.

Sőrés Laura kata 3. hely, kumite 3. hely, csapat kata 3. hely, 
Pahola Eszter kata 2. hely, kumite 3. hely, Morvai Anna kata 3. 
hely, kumite 2. hely, csapat kata 3. hely, Molnár Szabolcs kumite 
3. hely, Vadas Csaba kata 2. hely, Rézmüves Ádám kumite 3. hely, 
Rézmüves Miklós kata 3. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite 
3. hely, Szakály Dávid kumite 2. hely, csapat kata 3. hely, csapat 
kumite 3. hely, Sárossy Tibor csapat kata 3. hely, csapat kumite 3. 
hely, Gyüre Sarolta kumite 1. hely, kata 2. hely, csapat kata 3. hely, 
csapat kumite 2. hely, Gyüre Dóra kata 2. hely, kumite 3. hely, 
csapat kata 3. hely, csapat kumite 2. hely, Szombathelyi Klaudia 
kumite 3. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite 2. hely, Varga Or-
solya (felnőtt) kata 3. hely. Összesen 33 db érmet nyertek a Balaton-
almádi Shotokan Karatékák: 3 arany, 9 ezüst és 21 bronz.

Tájékoztatás
Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva tartása 

az alábbiak szerint alakul Balatonalmádiban. Utolsó nyitvatartási 
nap 2014. december 19. péntek 8.00–13.00-ig

Az ünnepi időszakban két alkalommal az ünnepközi munka-
napokon ügyeletet tartunk:

2014. december 22. hétfő ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 23. kedd ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 24. szerda zárva munkaszüneti nap
2014. december 25. csütörtök zárva ünnepnap
2014. december 26. péntek zárva ünnepnap
2014. december 29. hétfő ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 30. kedd ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 31. szerda ügyeleti nyitva tartás 9.00–12.00-ig
Első munkanap 2015. január 05. hétfő 8.00–18.00 óráig.
Elérhetőségük: +36 88 542 551, Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Ezúton kérjük a segíteni vágyókat, hogy amennyiben lehető-

ségük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácsonyát 
adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyümölcs, 
szaloncukor, konzerv és gyertya (világításhoz) adományokat vá-
runk december 17-ig az intézményben (Baross G. u. 32.). Az elmúlt 
évben az önök adománya által számos család és gyermek karácso-
nya vált szebbé. (Természetesen az adományokról és annak fel-
használásáról pontos elszámolást készítünk, mely a Szociális Köz-
pontban megtekinthető.)

Bízunk benne, hogy az egyre nehezedő körülmények ellenére 
ez évben is van lehetőségük segíteni. 

Tud róla?
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba ke-

rült a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyenesen 
hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból, 116-
123; vagy +36 88 422 205. Bántalmazták, vagy megalázták, csalá-
don belüli erőszak áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvo-
nal 24 órában vezetékes és mobilhálózatról. +36 80 205 520 orszá-
gos kríziskezelő és információs telefonszolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, 
hívja az utcai szociális segítők egyesületének regionális diszpécser-
szolgálatát a +36 34 511 028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket, az Új Esz-
tendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk! Köszönjük, hogy 
megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örülünk, hogyha segíthettünk. 
Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk mindig számíthatnak!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Köszönet 
Fogadják hálás köszönetemet mindazon Balatonalmádi lako-

sok, akik az októberi önkormányzati választáskor megtiszteltek 
szavazatukkal. Szabó Zoltán 

Pályázat 
Balatonalmádi városgondnokság pályázatot hirdet:

SPORTTELEP GONDNOK
munkakör betöltésére, határozott időtartamra.
További részletek: www.balatonalmadi.hu/palyazatok oldalon

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 189/2014. (XI. 18.) PGB határoza-
tával a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alapte-
rületű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendég-
látóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki az 
alábbi feltételekkel.

Bérlet időtartama: a bérleti szerződés határozott időtartamra, 
2015. február 01. napjától 2020. január 31. napjáig szól.

A minimális bérleti díj összege a 2015. február 01-től 2015. de-
cember 31-ig tartó időtartamra: 2 053 337 Ft + áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. január 
7-én, szerdán délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi közös 
önkormányzati hivatal településfejlesztési osztályán (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási idő-
ben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 182/2014. (XI. 18.) PGB határozatá-
val a balatonalmádi 1597 helyrajzi számú, természetben a 8220 
Balatonalmádi, Lóczy L. tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 
41 m2 alapterületű „Öreg-Sam Büfé” megnevezésű üzlethelyiség 
és a hozzátartozó 30 m2 előkert 1 terület bérbeadására nyílt egy-
fordulós pályázatot ír ki a 154/2014. (IX. 16.) PGB határozatban 
foglalt feltételekkel, aktualizált határidőkkel az alábbiak szerint.

Bérlet időtartama: a pályázat kiírója a szerződést határozott idő-
re, 2015. február 01. napjától kezdődően 5 évre írja ki, azzal, hogy a 
határozott idejű bérleti szerződésben bontó feltételt kíván kikötni.

A minimális bérleti díj összege: a 2015. február 01. napjától 2015. 
december 31. napjáig tartó időtartamra 890 000 Ft + áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. január 
7-én, szerdán délelőtt 12.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személye-
sen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.
hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők 
a Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal településfejleszté-
si osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. szá-
mú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.
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Tudnivalók

III. almádi kupa

Kocsonya és más finomságok 
Végre kocsonyafőzés, már alig vártam. Igaz ilyenkor megszapo-

rodnak a dolgaim a konyhában, de üsse kavics, megéri. Katikám 
tisztítja a húsokat, 1 kg bőrke pecsét és véraláfutás mentes (a véralá-
futás az nem egy új sport!), 1 kg bőrös comb, 2 db darabolt csülök, 
ezek kerülnek a fazékba. 

A fokhagyma pucolását persze megnyertem, nem baj, mert köz-
ben kigondoltam mit is fogok írni nektek. A súlyát nem tudom, 
mert nem mértem, de azt elmondhatom, hogy az összeset megpu-
coltam, ami volt itthon. 

A mennyiségre úgy lehet következtetni, hogy a Kati készült el-
menni a boltba, (laza smink, átöltözés stb.) már ekkor pucoltam, a 
bolt kb. 120 m, vásárlás, egy kis pletyi és haza újabb 120 m, de már 
leterhelve, és még mindig pucolom a fokhagymát. 

A boltból kaptam 2 csokis fánkot, meg egy kakaót reggelire. Ér-
dekes, csak a bolti kakaót szeretem, semmilyen mást nem tudok 
meginni. Finom volt. Közben a kocsonyáról le kell szedni a habját, 
mert azt le kell szedni és kész. 

Mehet bele az egész feketebors, só és az elkészített nagy mennyisé-
gű fokhagyma. Érdekes, egész fehérbors talán nincs is, én legalább-
is nem találkoztam vele. 

A kocsonyáról egyelőre le van a gond, szép lassan kell főzni még 
nagyon sokáig. A lassúságnak nagy jelentősége van, akkor lesz szép 
tiszta a lé. Ebédelni is kéne valamit, erre a célra 2 db csirkét válasz-
tott Kati, amit a sütőben tervezett megsütni. Dilemma: mibe te-
gyem, tepsibe, vagy Pataki tálba, vagy mibe? 

Döntés született, zacskóba tette. Persze ehhez megint az én segít-
ségemre volt szükség, a csirkék már befűszerezve figyelnek az aszta-
lon, valahogy be kéne őket tessékelni a zacsiba. 

A szép szóra nem hallgatnak, de engednek az erőszaknak. Én fo-
gom a zacskót, és Kati rakja a csibét bele, akartam, hogy ez a mű-
velet akadálymentes legyen, ezért kis kezemmel utat csinálva a lá-
basjószágnak, nyúltam a zacskó mélyére, ahova Kati már előre bele-
öntötte az olivaolajat. (becézve Olívia) Erről mit sem tudtam, majd 
könyékig olajos lettem, és ez még csak az első csirke. Hagyjuk a csir-
kéket sülni, térjünk vissza eredeti témánkhoz, a kocsonyához. 

Állítólag minden európai nép konyhájában szerepel ez az étel, de 
először a franciák írtak róla még az 1300-as években. 

Rengeteg féle kocsonyát csinálnak az emberek, van, ki zöldséggel íze-
sít, van ki tojást főz bele vagy füstölt húst, és van ki krumplit. Ennek van 
gyakorlati haszna is, ha esetleg egy kissé zavaros lett a lé, a krumplitól 
megtisztul, állítólag. Hallottam olyat, hogy citrommal vagy ecettel eszik. 

A magam részéről ezeket kihagynám, biztos úgy is finom, de ne-
kem mégis ez az egyszerű jön be. Ízlések és pofonok különbözőek. 
Az ízléseket értem, a pofonokat nem (tán az egyik jobban fáj, mint 
a másik, nem tudom). 

A kocsonya, mint tudjuk egy halmazállapot, sem nem folyékony, 
sem nem szilárd. Sokszor hallottam, hogy óvatosan a sóval, mert nem 
fagy meg, ha kissé elsózod. Szerintem ez tévedés, mert az igaz, hogy 
a sós víz alacsonyabb hőmérsékleten fagy meg, mint a só nélküli, de 
itt nem fagyásról, hanem dermedésről van szó. Ebben elfogadok bár-
milyen ellenvetést, mert nem tudom biztosan, csak úgy gondolom. 

December 10-e van, ragyogó szép idő, legalább +10 fok, ki kéne 
menni az udvarra is még egy kis rendet csinálni, de akkor mikor le-
szek kész ezzel az irománnyal? A csirkék elkészültek, szépen megpu-
hultak, egy kis pirítás és máris az asztalon a helyük. 

Kati csak savanyúsággal eszi, meg párolt zöldséggel, mert fogyó-
zik, én eszek hozzá rizst meg kenyeret is. A savanyúság házi, vödrös. 
Mi magunk készítettük, nagyon finom. Kell hozzá egy diszperzites 
vagy más hasonló méretű vödör, egy saválló lap, ami úgy van kivág-
va, mint a vödör formája. Ezzel nyomatjuk le a hozzávalókat a szi-

rupba. Mindenféléket lehet beletenni, karfiol (ez a legfinomabb), 
répa, káposzta, zöld paradicsom, paprika hagyma stb. 

Igen jó lett az ebéd, egy doboz Radeberger sörrel leöblítve. A fogyókúra 
hatásos, már lement vagy 5 kg, nem eszik semmilyen kenyérféleséget, és a 
húsokhoz is csak kizárólag zöldség köretet. (Még szerencse, hogy szereti). 
Mindig elkalandozok (mint tót a pi…án) eredeti témámtól. 

Azt hiszem a többit a fantáziám és a tapasztalatom alapján írom 
le, mert még mindig fő, én meg már szeretném befejezni az írást. 

Amikor a húsok megpuhulnak a fazékban, akkor jön el az egyik 
legélvezetesebb része a kocsonyafőzésnek. A még meleg bőrke igazi 
finomság kicsit sózva, kenyérrel, persze a többi husi is! Ilyenkor ki 
tudja megállni, hogy ne egyék belőle. Kb. 12–13 tányér telik meg 
vele, ami napi háromszori étkezést tekintve nem is olyan sok. Min-
den tányérra hús, bőrke és csülök, majd rá a lé, ami kristálytiszta és 
kellemesen fokhagyma illatú. 

Ezek után kis cecei pirospaprika a tetejére és már kész is, csak hi-
degre kell tenni, és pár óra elteltével nincs más dolgunk, mint csak 
enni, csak enni, csak enni. Vass Csaba

Október 25-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték meg 
Balatonalmádiban a Shotokan Dojok Szövetségének országos verse-
nyét. Rézmüves Miklós 5. Danos Sensei a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do S.E. elnöke a verseny szervezője és házigazdája.

 A III. Almádi Kupán 14 csapat 160 versenyzője mérte össze tudá-
sát. A versenyszámok kategóriák, korcsoport és fokozat szerint tör-
téntek, 6 évtől felnőtt korig, amelyen nem csak Veszprém megyei, ha-
nem az ország több helyszínéről, többek között Szabolcs megyei, He-
ves megyei, budapesti, zalaegerszegi karatékák vettek részt.

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do S.E., Nippon-Dojo ver-
senyzői igen eredményesen szerepeltek: Kiss Maja kata (formagya-
korlat) 1. hely, kumite (küzdelem) 1. hely, csapat kata 3. hely. Kiss 
Maja különdíjat kapott a Balatonalmádi város önkormányzatától 
lengyelországi VB bronzérmes helyezéséért.

Sőrés Laura kata 3. hely, kumite 3. hely, csapat kata 3. hely, 
Pahola Eszter kata 2. hely, kumite 3. hely, Morvai Anna kata 3. 
hely, kumite 2. hely, csapat kata 3. hely, Molnár Szabolcs kumite 
3. hely, Vadas Csaba kata 2. hely, Rézmüves Ádám kumite 3. hely, 
Rézmüves Miklós kata 3. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite 
3. hely, Szakály Dávid kumite 2. hely, csapat kata 3. hely, csapat 
kumite 3. hely, Sárossy Tibor csapat kata 3. hely, csapat kumite 3. 
hely, Gyüre Sarolta kumite 1. hely, kata 2. hely, csapat kata 3. hely, 
csapat kumite 2. hely, Gyüre Dóra kata 2. hely, kumite 3. hely, 
csapat kata 3. hely, csapat kumite 2. hely, Szombathelyi Klaudia 
kumite 3. hely, csapat kata 3. hely, csapat kumite 2. hely, Varga Or-
solya (felnőtt) kata 3. hely. Összesen 33 db érmet nyertek a Balaton-
almádi Shotokan Karatékák: 3 arany, 9 ezüst és 21 bronz.

Tájékoztatás
Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva tartása 

az alábbiak szerint alakul Balatonalmádiban. Utolsó nyitvatartási 
nap 2014. december 19. péntek 8.00–13.00-ig

Az ünnepi időszakban két alkalommal az ünnepközi munka-
napokon ügyeletet tartunk:

2014. december 22. hétfő ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 23. kedd ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 24. szerda zárva munkaszüneti nap
2014. december 25. csütörtök zárva ünnepnap
2014. december 26. péntek zárva ünnepnap
2014. december 29. hétfő ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 30. kedd ügyeleti nyitva tartás 9.00–14.00-ig
2014. december 31. szerda ügyeleti nyitva tartás 9.00–12.00-ig
Első munkanap 2015. január 05. hétfő 8.00–18.00 óráig.
Elérhetőségük: +36 88 542 551, Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Ezúton kérjük a segíteni vágyókat, hogy amennyiben lehető-

ségük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácsonyát 
adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyümölcs, 
szaloncukor, konzerv és gyertya (világításhoz) adományokat vá-
runk december 17-ig az intézményben (Baross G. u. 32.). Az elmúlt 
évben az önök adománya által számos család és gyermek karácso-
nya vált szebbé. (Természetesen az adományokról és annak fel-
használásáról pontos elszámolást készítünk, mely a Szociális Köz-
pontban megtekinthető.)

Bízunk benne, hogy az egyre nehezedő körülmények ellenére 
ez évben is van lehetőségük segíteni. 

Tud róla?
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba ke-

rült a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyenesen 
hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból, 116-
123; vagy +36 88 422 205. Bántalmazták, vagy megalázták, csalá-
don belüli erőszak áldozatává vált? Ingyenesen hívható segélyvo-
nal 24 órában vezetékes és mobilhálózatról. +36 80 205 520 orszá-
gos kríziskezelő és információs telefonszolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, 
hívja az utcai szociális segítők egyesületének regionális diszpécser-
szolgálatát a +36 34 511 028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket, az Új Esz-
tendőre jó egészséget, örömteli derűs évet kívánunk! Köszönjük, hogy 
megtiszteltek bennünket bizalmukkal, örülünk, hogyha segíthettünk. 
Kérjük, a következő évben se feledjék, ránk mindig számíthatnak!

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Köszönet 
Fogadják hálás köszönetemet mindazon Balatonalmádi lako-

sok, akik az októberi önkormányzati választáskor megtiszteltek 
szavazatukkal. Szabó Zoltán 

Pályázat 
Balatonalmádi városgondnokság pályázatot hirdet:

SPORTTELEP GONDNOK
munkakör betöltésére, határozott időtartamra.
További részletek: www.balatonalmadi.hu/palyazatok oldalon

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 189/2014. (XI. 18.) PGB határoza-
tával a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alapte-
rületű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendég-
látóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki az 
alábbi feltételekkel.

Bérlet időtartama: a bérleti szerződés határozott időtartamra, 
2015. február 01. napjától 2020. január 31. napjáig szól.

A minimális bérleti díj összege a 2015. február 01-től 2015. de-
cember 31-ig tartó időtartamra: 2 053 337 Ft + áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. január 
7-én, szerdán délelőtt 11.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen 
lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi közös 
önkormányzati hivatal településfejlesztési osztályán (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási idő-
ben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 182/2014. (XI. 18.) PGB határozatá-
val a balatonalmádi 1597 helyrajzi számú, természetben a 8220 
Balatonalmádi, Lóczy L. tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 
41 m2 alapterületű „Öreg-Sam Büfé” megnevezésű üzlethelyiség 
és a hozzátartozó 30 m2 előkert 1 terület bérbeadására nyílt egy-
fordulós pályázatot ír ki a 154/2014. (IX. 16.) PGB határozatban 
foglalt feltételekkel, aktualizált határidőkkel az alábbiak szerint.

Bérlet időtartama: a pályázat kiírója a szerződést határozott idő-
re, 2015. február 01. napjától kezdődően 5 évre írja ki, azzal, hogy a 
határozott idejű bérleti szerződésben bontó feltételt kíván kikötni.

A minimális bérleti díj összege: a 2015. február 01. napjától 2015. 
december 31. napjáig tartó időtartamra 890 000 Ft + áfa (27 %).

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. január 
7-én, szerdán délelőtt 12.00 óra.

Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személye-
sen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.
hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők 
a Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal településfejleszté-
si osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. szá-
mú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapít-
vány Kuratóriuma 

Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztő-
bizottság. 

Felelős szerkesztő: 
Fábián László 

e-mail: 
baujsag@gmail.com, 
tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: 
minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)
Hirdetésfelvétel a szer-
kesztőség címén, vagy 

a 06 30 29 88 995 tele-
fonszámon. Kéziratot 

nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. 
www.onyxprint.hu

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

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

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

KATTINTSON RÁ!
www.almadiert.hu 

www.balatonalmadi.hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/
portal:balaton
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SZILVESZTEREZZEN
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN

A vörösberényi művelődési házban 2014. december 31-én!
19 órától vendégvárás, Welcome drink

20.00-kor szilveszteri vacsora
ZENE HAJNALIG: Tóth István zenésszel

TOMBOLA: értékes nyereményekkel
BÜFÉ: rövid italok, sör, bor, pezsgő, virsli, pogácsa,

A belépő ára: 3500 Ft, mely tartalmazza az
ünnepi vacsorát és az üdvözlő italt.

Asztalfoglalás, jegyelővétel a művelődési házban 
december 1-jétől hétköznapokon 16-18 óráig. 

Érdeklődni: a +36 30 902 4268 számon.

Búcsúztassuk együtt az óévet, és köszöntsük az újat!  
Mindenkit szeretettel vár, és jó szórakozást kíván  

a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Rendezősége

Karácsonyi vásár a  
HASPÓK ajándékboltban!

(Balatonalmádi, Városház tér 4.)

Karácsonyi díszek, kiegészítők,  
játékok, ékszerek és egyéb ajándék-

tárgyak nagy választékban!
AKCIÓS árakkal várjuk  
Kedves Vásárlóinkat!

Nyitva: k-szo 8-16, 
vasárnap 8-14, 
hétfőn zárva

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgá-

latot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük so-
rán. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása 
van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
1461 Budapest, Pf. 182., telefon: +36 1 342-63-55, 06-70-330-

5384, e-mail: panasz@cchr.hu, www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
és balesetmentes boldog új évet kíván mindenkinek!

Meglepetésként adjon szeretteinek  
karácsonyra ajándékutalványt,  
a jogosítvány megszerzéséhez!

 Következő tanfolyam: 2015. január 12.
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

Telefon: +36 30 916 3286, +36 88 430 107
Email: autosiskola@baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 

 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

tárgyak nagy választékban!
AKCIÓS árakkal várjuk 
Kedves Vásárlóinkat!

Nyitva: k-szo 8-16, 
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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

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.
Arany medálok 3900 Ft-tól
Arany karláncok 12 000 Ft-tól
Arany nyakláncok 15 000 Ft-tól
Arany fülbevalók 10 500 Ft-tól

Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.  
Karórák, faliórák. Ajándéktárgyak.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Kihagyhatatlan  
aKció 

a Globe Dental-nál!
Ajándékozza meg magát vagy szeretteit  

egy gyönyörű mosollyal!

Konzultációs szájhigiénés csomag 
70% kedvezménnyel!

Panoráma röntgen + szájvizsgálat 
+ fogkő eltávolítás + fehérítő hatású 

polírozás: 
20 000 Ft helyett mindössze 

6 000 Ft!

Érvényesség: 2014. december 19-ig a hirdetés felmutatásával.

Elérhetőség:
Telefonszám: +36 88 574 865
Email: info@globeldental.eu
Web: www.globedental.hu
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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.
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BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.
Arany medálok 3900 Ft-tól
Arany karláncok 12 000 Ft-tól
Arany nyakláncok 15 000 Ft-tól
Arany fülbevalók 10 500 Ft-tól

Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.  
Karórák, faliórák. Ajándéktárgyak.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Kihagyhatatlan  
aKció 

a Globe Dental-nál!
Ajándékozza meg magát vagy szeretteit  

egy gyönyörű mosollyal!

Konzultációs szájhigiénés csomag 
70% kedvezménnyel!

Panoráma röntgen + szájvizsgálat 
+ fogkő eltávolítás + fehérítő hatású 

polírozás: 
20 000 Ft helyett mindössze 

6 000 Ft!

Érvényesség: 2014. december 19-ig a hirdetés felmutatásával.

Elérhetőség:
Telefonszám: +36 88 574 865
Email: info@globeldental.eu
Web: www.globedental.hu
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ALMÁDI ÚJSÁGSzent Margit kápolna

Almádi a filoxéra 1882-es pusztítása után gyakorlatilag megszűnt szőlőhegyként 
létezni, s ekkor gyorsult fel nyaralókkal való benépesedése. Almádi tulajdonosa a 
veszprémi székeskáptalan volt, a telkeket használó veszprémi polgárok tizedet fizet-
tek a káptalannak. Az ide települők hamarosan lelki szükségét érezték egy kápolna 
építésének (szentmisére ugyanis addig Vörösberénybe járhattak). 

A fa huszártornyos kápolna két út összetorkolásánál, a Remete patak bal part-
ján, az 1869-ben emelt kőkereszt mögött épült közadakozásból. 1884-ben szen-
telték fel az „Apostolok oszlása” tiszteletére. („Apostolok oszlása”, latinul divisio 
apostolorum, annak a pünkösd utáni napnak egykori liturgikus emlékezete, me-
lyen az apostolok Jeruzsálemből elindultak a szélrózsa minden irányába, hogy hir-
dessék az evangéliumot. Ünnepét, július 15-ét – amikor sok helyen az új kenyeret 
is megsütötték –, a tridenti zsinat hivatalosan megszüntette, a szakrális néphagyo-
mány azonban megőrizte.) 

A Szent Margit kápolna – melyben napjainkban is tartanak szentmiséket –, a 
régi községháza közelében egy vörös homokkő fal-kerítéses park előterében, s a mai 
nyüzsgő piac közvetlen közelében áll. Telkét Kurcz Rudolf és neje adta ajándékba, a 
kőműves munkákat Brenner Lőrinc, az ács munkát Krisztián József végezte, mind-
ketten ingyenesen. Az oltárképet Blázy Imre, a veszprémi állami polgári iskola rajz-
tanára festette 1890-ben. A kápolnát később Szent Margit tiszteletére ajánlották 
fel, búcsúját nyáron tartották. Az őt ábrázoló oltárképet 1960-ban festette Feszty 
Masa. A felszentelés idején a kápolnának még nem volt sekrestyéje. Építésére 1899-
ben került sor, alapkövét ünnepélyes keretek között 1899. június 3-án helyezték el.

Külön kell szólni a kápolna előtt álló 1869-es évszámot viselő keresztről, amelyen 
alul további két évszám szerepel, nevezetesen 1885 és 1930. Előbbi az 1885. június 
29-i keresztfelszentelés dátuma, utóbbi évszám pedig arra utal, hogy ekkor helyez-
ték át az újonnan épült – azóta viszont átépített – kerítés elé. Közvetlenül a kápol-
na falához az 1960-as években került, amit újabb rávésett évszám nem örökít meg. 
Eredeti helyére a kápolna 2006-os felújítása során került vissza – szintén felújítva.
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Almádi Értéktár

A Szent Margit kápolna a vöröskő kereszttel

A kápolna belső képe

Szögedi M.: Kápolna esti fényben N. Csathó Gizella: Margit kápolna

Gyüre Sarolta 5. o. 

Piller Luca 5. o. 

Ulapcsik Teodóra 5. o. 

Decemberi számunkat a Mesemadár műhely tanulóinak rajzaival illusztráltuk

Schulz Anna 5. o. 

Felber Sára Rebeka 

Meinczinger Minna 5. o. 

Boldog karácsonyt és szerencsés új esztendőt kívánunk minden olvasónknak!
Az Almádiért Közalapítvány Kuratóriuma




