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ALMÁDI ÚJSÁGKompolthy Tivadar emlékmű

Balatonalmádiban, a Remete patak mellett található emlékmű Kompolthy Tiva-
dar újságíró-nyomdatulajdonosnak állít emléket, aki a Balaton-kultusz lelkes híve 
volt és Balatonalmádi település életében jelentős szerepet játszott. 

Az alkotást 1928. szeptember 2-án avatták fel. Anyaga: vörös homokkő bronz 
plakettel, amelyet Csiszár Gyula szobrászművész készített.

Kompolthy (1881-ig Schreiber, azután Kompolti majd Kompolhi) Tivadar 1852. 
április 19-én született a Szepes vármegyei Szomolnokon. 1870-ben Fiuméban ten-
gerésznövendék, majd egy év múlva végzett a Collegio Nautico e Commerciale ten-
gerészeti főtanodában. Ezen év végén két társával elhagyta az osztrák-magyar ten-
gerészetet, áthajózott az USA-ba, majd megfordult Dél-Amerikában és Afrikában. 
1873-ban tért haza. 1875–76-ban a Veszprém hetilap felelős szerkesztője lett, majd 
három évig ismét tengerészként szolgált. 1878. év elején hazatért, és megnősült, és 
hosszújáratú tengerészkapitányi vizsgát tett. 1880-tól a Veszprém és melléklapja, a 
Hivatalos Értesítő felelős szerkesztője és kiadója, majd 1881. október 1-jén meg-
alapította a Veszprémi Független Hírlap hetilapot, melyet saját tulajdonú Petőfi 
nyomdájában nyomtatott. A lapnak 16 éven át felelős szerkesztője. 1896. végén 
mint kiadó a nyomdával együtt eladta a hetilapot – e lapból lett a Veszprém vár-
megye. 1889. február 16-án kiadta az Almádi Híradót, melynek egyetlen száma 

jelent meg, ezt ő is szerkesztette. 1897-ben fia akadémiai tanulmányainak idejére 
Fiumébe költözött – rövid ideig a Fiume c. folyóiratot is szerkesztette –, majd Bu-
dapesten élt. 1883-tól az Almádi Fürdő Rt. jegyzője, a fürdőhely fejlesztője, nép-
szerűsítője. Almádiban telket vásárolt, házat épített a Remete patak mentén. A vil-
la előtt áll ma az emlékmű, a róla elnevezett utca és a Martinovics utca elágazójá-
nál. Szívesen tartózkodott itt, városunkban. 1907. november 30-án halt meg Bu-
dapesten. Kompolthy életútja, Almádihoz kapcsolódó tevékenysége szép példája 
annak, hogy távolról érkezve is milyen komoly szerepe lehet valakinek egy telepü-
lés történetében.

Véghely Dezső emlékpad
1914. augusztus 9-én avatták a vörös homokkőből faragott emlékpadot, amely 

Véghely Dezső munkásságának adózik tisztelettel a Szent Erzsébet ligetben, az 
Öregparkban. Véghely Dezső történettudós Veszprém vármegye alispánja volt, ő 
kezdeményezte a park létrehozását. 

Az emlékpad obeliszkjén látható Véghely-portré Bődy Henrik szobrászművész 
alkotása.

1840-ben, Veszprémben született. A középiskolát a Pápai Református Kollégi-
umban, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1875-ben ügyvédi ok-
levelet szerzett. Veszprémben ügyvédi irodát nyitott. A Győri Történelmi és Régé-
szeti Füzetekben megjelent írásaival hívta fel magára a figyelmet. 1875-ben Veszp-
rém város, 1878-tól Veszprém vármegye főjegyzője, 1881-ben alispánná választot-
ták, ez utóbbi funkciót haláláig töltötte be. Megbízást kapott Veszprém megye mo-
nográfiájának megírására, de betegsége miatt a nagy munkát nem tudta elvégezni. 
Nagy mennyiségű forrásanyagot, számos oklevelet gyűjtött a monográfiához, ezt ő 
és utódai veszprémi lakásán tárolták. Az épület a második világháborúban bomba-
találatot kapott és az értékes gyűjtemény megsemmisült. 1884-ben vásárolt Bala-
tonalmádiban egy szőlőben épült pince-présház épületet. A ház már 1858-ban állt, 
ezt átépítették, bővítették, így a Véghely-villa Almádi egyik legrégebbi és legna-
gyobb nyaralója lett. Véghely nagyon kedvelte Almádit, a nyári időszakot rendsze-
resen itt töltötte, itt írta például az 1886 júliusában elkészült „Emléklapok rende-
zett tanácsú Veszprém város életéből” című munkáját. A nyaralóépület viszonylag 
kis változtatással ma is áll. A toronyszobában volt a családi levéltár, amelyben ira-
taikat őrizték. Sajnos a háború során kirabolták, emiatt a helytörténet szempont-
jából igen értékes adatok semmisültek meg. Az épület pincéje „Kakas csárda” né-
ven ismert. A villa mind jelentőségénél, mind állapotánál fogva érdemes helyi vé-
delemre. A Balaton iránti vonzalma mellett aktívan részt vett a település közéleté-
ben és fejlesztésének előmozdításában. A nevéhez is köthető az almádi park és ki-
kötő közvilágításának, a telefonhálózat kiépítésének a szorgalmazása. Tudományos 
folyóiratokban számos tanulmánya jelent meg. Több oklevélgyűjtemény kiadásá-
ban vett részt. A veszprémi Alsóvárosi temetőben nyugszik. BA
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Almádi Értéktár

Véghely Dezső arcképe

A Kompolthy család és gyer-
mekeik: Szelima és Edit

Fotó: Töltési Erzsébet

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Orbán Ottó: A víz

A Nap a tűz,
a Föld az üst,
a pára, a gőz,
olvadt ezüst.

De hogyha kihűl,
tóvá kerekül,
földrészek viselik
ékszerül.
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A címben említett variációkon kívül még más is  
előfordul, mind a szakirodalomban, mind a napi 
sajtóban. Természetesen nem kívánunk ezen kis 
cikk keretében  dönteni, csupán példák bemuta-
tásával ismertetni, hogy esetenként melyik megha-
tározást fogadja el, illetve alkalmazza a szerző. A 
vélemény nyilvánításának szabadságával élve tesz-
szük ezt.

A templomot fal veszi körül, két bejárattal. Ez a 
fal,  mivel középkori templomot övez, igen megté-
vesztő, s a népszerűsítő irodalomban emiatt gyakran 
erődtemplomként emlegetik. A fal valóban védelmi 
céllal épült, de nem a középkorban, hanem a XVIII. 
század elején, amikor a reformátusok kezén volt a 
templom. Egy 1748 évi vizsgálati jegyzőkönyv szö-
vege szerint a katolikusok ellen emelték, a katoliku-
soktól várható újabb visszavételi kísérlet meghiúsítá-
sára. Ezen megállapítás az 1966 évi feltárást és hely-
reállítást végzők részéről történt és minden bizony-
nyal helytálló.  

Fentiekből következik, hogy a templom, a „ke-
rített templom”, gyakran használt elnevezésnek fe-
lel meg, hiszen egy kerítés fallal elzárt területen 
áll megakadályozandó illetéktelenek behatolását. 
Vörösberényben a falubeli telkeken sem volt ritka 
a tömör, 2 méter   körüli magasságú utcai kerítés a 
szükséges ka pu m eghagyásával.                                                                              

Erődtemplomok a történeti Magyarországon be-
lül csupán Erdélyben, ott is két területen, Székely-
földön és a szászok lakta vidéken találhatók. A két 
említett területen álló építményeken, szándékosan 
kerülve az erőd és templom szavakat, lényeges kü-
lönbségek fedezhetők fel. Ezt leginkább egy-egy pél-
dán lehet bemutatni, illetve igazolni. 

Az első részben székelyföldi templommal foglal-
kozunk, amely kellően reprezentálja a témakört. 

Székelyderzs unitárius templom
Első okleveles említése 1334. évből származik, 

keltről és északról a papilak udvara és kertje, délről 
és nyugatról a falu főutcája veszi körül. A hajó és 
a szentély együtteséből álló, védelmi emelettel el-
látott, keletelt templomot négyszög alaprajzú erő-
dítmény övezi, sarkain egy-egy négyszögletes védő-
toronnyal. A déli védőfalba illeszkedik a középkori 
eredetű, utólag magasított kaputorony (harangto-
rony), a nyugati oldal középrészéhez pedig 1834-
ben egy újabb négyszögletes védőtornyot csatol-
tak. A templom védelmi emeletének építési idejé-
ről semmiféle adat nem maradt fenn. Feltételezhe-
tő, hogy a szomszédos szász erődtemplomok vala-
melyike szolgált mintául. Nagy valószínűséggel a 
közeli Buzd erődített temploma jöhet szóba. Bizo-
nyos adatok alapján a székelyderzsi templom vé-
delmi emeletének építési ideje 1606. évre tehető.

Forrás: Gyöngyössy János, Kerny Terézia, Sarudi 
Sebestyén József: Székelyföldi vártemplomok. Bp. 
1995.

Erődtemplom, templomerőd, erődített templom?
Vörösberény I. rész

Távlati kép a templomerődről
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ÖnkormányzatÖnkormányzat

Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt eszten-
dő történéseire, számba venni az eseményeket. Évről évre felmerül a 
kérdés: megtettük, amit egy évvel ezelőtt elterveztünk? Megtartot-
tuk, amit megfogadtunk? Elértünk oda, ahová elindultunk?

Csak remélni tudom, hogy a válaszaink többségében igenlőek. 
Ám bizonyára mindannyiunknak eszébe jutnak olyan dolgok is, 
amelyeket nem így képzeltünk, amelyeket ma már másként csinál-
nánk. Fontos, hogy az ember ne csak a sikereit, hanem a kudarca-
it is mérlegre állítsa. Fontos, hogy levonjuk a megfelelő következ-
tetéseket a minket érő élményekből. A következtetések levonása el-
kerülhetetlen, rágódni viszont nem szabad a 2014-es év elmulasz-
tott lehetőségein. 

2014 nehéz év volt. Nehéz volt azért is, mert három választást is 
megértünk. Évekkel ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy a kampányidő-
szak és a nagy politika csatározásainak elmúltával mi itt maradunk 
egymásnak, egymás szemébe kell tudnunk nézni az egyszerű hét-
köznapokon is. Nem mindegy tehát, mi és hogyan hangzik el eb-
ben az időszakban. Ezt a tanácsot szerintem nem mindenki fogadta 
meg, de elérkezettnek látom az időt, hogy kibéküljünk ellenfeleink-
kel, netán haragosainkkal, egymásra találjunk szeretteinkkel, örül-
jünk barátainknak. Félreértés ne essék, nem a világbéke-hangulat 
lett úrrá rajtam – ez a szépségversenyek szereplőinek előjoga – sok-
kal inkább a tapasztalat mondatja velem azt, hogy érdemi városépí-
tő munkát csak közös összefogással, békés körülmények között le-
het folytatni!

Hagyományosan ezt az alkalmat használom ki arra, hogy meg-
köszönjem mindazok segítségét és munkáját, melyet közösségeink, 
városunk gyarapítása érdekében végeztek. Az intézményvezetőink-
nek, köztisztviselőinknek, a közalkalmazottainknak, intézményeink 
és közszolgáltatásaink működtetését köszönöm meg. Hálás vagyok 
minden magánszemélynek, gazdálkodóknak, vállalkozásoknak, 
bérből- és fizetésből élőknek, a városunkban működő civil szerve-
zeteinknek, sportegyesületeinknek, egyházi közösségeinknek, hogy 
hozzájárultak Balatonalmádi működéséhez és fejlődéséhez.

Néhány pillanat erejéig tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott év 
történéseire, fejlesztéseire! 

A gyakori és esetenként nagy intenzitású csapadék jelentős káro-
kat okozott a város infrastruktúrájában is. Partfalomlások, útcsu-
szamlások jelentkeztek egyebek mellett a 71-es számú főút mentén 
és a Szömörce utcában, melyek helyreállítását nagyrészt vis maior 
pályázaton igényelt támogatással végezte, végzi az önkormányzat. 
A város különböző pontjain jelentkező kisebb-nagyobb vízkárok el-
hárítása jelentős feladatot ad a Balatonalmádi Városgondnokság ré-
szére.

2014-ben is folytatódtak a belterületi vízrendezések. A Vöröshegyi 
és Balázs Béla utcákban épült csapadékcsatornán túl felújítások vol-
tak a Babits Mihály, Szinnyei, Fadrusz és dr. Óvári Ferenc utcai csa-
padékcsatorna hálózaton. Pályázaton elnyert összegből került meg-
valósításra az Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése. Elké-
szült a Csóka köztől a József Attila útig meglévő csapadékelvezetés 
felújításának terve.  

Az ivóvízhálózat kiépítettsége a település belterületén teljesnek 
mondható. A zömében a DRV Zrt. vagyonkezelésében lévő álla-
mi tulajdonú vezetékrendszer műszaki állapota azonban nem ki-
fogástalan. A szolgáltató – elsősorban a felújítással érintett utaknál 
– megkezdte az avult állagú vezetékszakaszok és bekötések cseréjét. 

A szennyvízcsatorna-hálózat hiányzó, mintegy tíz kilométer hosz-
szúságú belterületi szakaszának kiépítésére a 2014–2020-as tervezé-

Újévi köszöntő

A képviselő-testületi ülésről

si időszakban kiírandó európai uniós pályázaton elnyert támogatás 
igénybevételével nyílik meg a lehetőség. 

A közvilágítási hálózat bővítése illetve korszerűsítése folytatódott 
a városközpontban. A Babits utcai parkoló és az autóbusz-pályaud-
var mellet, kisebb fejlesztések történtek a Móra Ferenc, a Berzse-
nyi és a Halacs utcában, valamint a budatavai gyalogosátjáró tér-
ségében is.

A felhagyott megyehegyi hulladéklerakó rekultivációja – euró-
pai uniós támogatással – befejeződött. A rekultivált hulladéklera-
kó húsz éves fenntartási kötelezettsége önkormányzatunkat terheli. 

A helyi közúthálózat állapotának javítása önkormányzati feladat. 
Sor került a Pinkóczi és a Vörösmarty utca teljes, a Temető utca 
részleges burkolat felújítására, az Iskola, a Kőrisfa, a Hársfa utca, a 
Vörösmarty tér, a Bajza, a Szegfű és a Mátyás király utcák felület-
kezelésére. 

Folytatódott a járdák felújítása. Vörösberényben a Veszpré-
mi út egyes szakaszain túl elkészült a Thököly utcai járda felújítá-
sa is. Ugyancsak megújult a Móra Ferenc utca járdája, valamint a 
Balatonfűzfői út járdájának a Kövesalja utca és Noszlopy út közöt-
ti szakasza. 

2014-ben fejeződött be a „Kistelepüléseken a településkép javí-
tása” című pályázat, melynek keretében nyert az önkormányzat 47 
millió Ft-ot még 2012 decemberében, az alábbi tevékenységek tá-
mogatására:

Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló burkolat felújításá-
ra, csapadékvíz elvezetésének megoldására, zöldfelület kialakítására, 
közvilágítás korszerűsítésére;

az Egészségügyi Központ előtti közpark felújítására; 
Baross Gábor utcai járda burkolat felújításának folytatására az au-

tóbusz megállótól a zeneiskola épületéig;
Széchenyi sétány melletti parkban lévő játszótér bővítésére.
Teljes mértékben finanszírozta a „Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázaton el-
nyert összeg a városgondnokság irodaépületének tetejére telepített 
napelemes rendszer kiépítését.

Szintén pályázaton elnyert támogatással készült el a LEADER 
Hagyományőrző Kultúrközpont Vörösberényben. A beruházás – 
reményeink szerint – jól szolgálja majd a működtetésében közre-
működő civil szervezeteket is.

A lakókörnyezet minőségét nagymértékben meghatározza a tele-
pülés közhasználatú zöldterületeinek állapota. A meglévő zöldterü-
letek fenntartásán túl fontos azok funkcionális fejlesztése. Ennek ér-
dekében valósult meg a Szent Erzsébet ligetben lévő játszótér bőví-
tése és fittness eszközök telepítése. Megújult a volt kultúrház mel-
letti park a Baross Gábor utcában. 

A Wesselényi strand rekonstrukciójának részeként saját költség-
vetési forrásból épült meg a kétegységes büféépület a csatlakozó ke-
rítéssel, továbbá elkészült egy gazdasági bejáró és a parti sétány egy 
szakaszának burkolat felújítása. Folyatódott a főépület homlokza-
ti kőburkolása is. 

Önkormányzatunk ismételten pályázatot nyújtott be a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszár-
nyának energetikai hatékonyságot növelő felújítására, az épület nyí-
lászáróinak cseréjére, homlokzatszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre. 
Az elbírálás még nem történt meg. A pályázat által nem támogatott 
belső felújítási munkák folytatódtak, melynek során vizesblokkok 
kerültek felújításra.

 Anyagi támogatásunkkal készült el a vörösberényi római katoli-
kus templom tetőfelújítása. Az önkormányzat által ajándékozott tel-
ken épült meg a városi rendőrkapitányság új épülete. Megkezdődött 
MÁV-beruházás keretében a gyalogos aluljáró lépcsőjének javítása.

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából új hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos rendeletet alkotott az önkormányzat, mely 
részletezi a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogait és kötelezett-
ségeit, a hulladékelszállítási szolgáltatás rendjét és módját, valamint 
a díjfizetés és a szolgáltatás szüneteltetésének szabályait is.

Törvényességi felhívás alapján a képviselő-testület a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó hatá-
lyos rendeletét hatályon kívül helyezte. A közszolgáltató kiválasztása 
érdekében lefolytatott beszerzési eljárást követően várhatóan 2015. 
január hónapban alkothatja meg új rendeletét.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetési rendeletének módosítását 3 milliárd 245,2 millió forint 
főösszeggel, amely közel 3,6 millió forintos bevételi és kiadási elői-
rányzat növekedést jelent.  A módosítás magába foglalja többek kö-
zött az állami és egyéb támogatások változásait, pályázatokon el-
nyert összegek, testületi döntések hatásainak költségvetési rendelet-
be történő megjelenítését, valamint belső átcsoportosításokat. 

Megalkotta a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi át-
meneti gazdálkodásról szóló rendeletét, ami azokat a gazdálkodá-
si kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési rendelet 
elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 
folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik.

Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabály-
szerűségének 2011. évi ellenőrzésekor az önkormányzati pénzügyi 
egyensúlyát az ÁSZ rövid és középtávon biztosítottnak minősítette. 
Megállapítást nyert, hogy a pénzügyi egyensúly hosszú távú megőr-
zésére az önkormányzatnak fel kell készülnie. A 2011. évi ellenőrzés 
idei utóellenőrzése szerint az Intézkedési Tervben előírt összes fel-
adatot az önkormányzat határidőben teljesítette.  

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáig – feb-
ruár 28-ig - meghosszabbítja az Öböl TV Kft. és a Vesz-Pannon 
Média Kft. támogatási szerződését a támogatások időarányos kifi-
zetésével.

Elfogadta a képviselő-testület 2015. évre szóló munkatervét. Ko-
rábbi évekkel ellentétben, jövőre a civil szervezeteket és alapítványo-
kat érintő működési, kulturális és sport célú támogatások pályáza-

Az önkormányzat vezetése számára fontos, hogy megpróbálja 
összefogni azokat az embereket, családokat, akik a városhoz kö-
tődnek. Igyekeztünk erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő 
kapcsolatokat. Méltóképpen megünnepeltük várossá nyilvánítá-
sunk 25. évfordulóját, ezen kívül számos olyan rendezvény ke-
rült megrendezésre a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 
civil szervezetek, egyesületek összefogásával, amelyek erősítették 
összetartozásunkat, és amelyek szép emléket jelentettek látogató-
ink számára. A felsorolt fejlesztések, események ismeretében el-
mondhatjuk, hogy a lehetőségeinkhez mérten küzdelmes, de ered-
ményes évet zártunk.

Az új esztendő legfontosabb feladata a város és intézményeinek 
stabil működésének biztosítása, a munkahelyteremtés segítése és tá-
mogatása, a már elkezdett programok befejezése, felkészülés újabb 
pályázatokra és alkalmazkodás a jogszabályi változásokhoz. Az előt-
tünk álló esztendő sem ígér számunkra könnyű munkát. Sok válto-
zással teli, mozgalmas év elé nézünk.

Már megszületett a döntés, hogy pályázaton elnyert támogatás és 
saját forrás igénybevételével megújul a Szent István sétány a Sóha-
jok hídjától a strand parkolóig. A képviselő-testület döntést hozott 
a József Attila utca járdájának az Iker sétánytól a Verseny utcáig tar-

ti kiírására a februári, elbírálására pedig az áprilisi testületi ülés al-
kalmával kerül sor.

Új taggal bővült a Városi Értéktár Bizottság, Szakál Balázs Dáni-
el képviselő segíti jövő évtől a bizottság munkáját. Az általuk koráb-
ban meghatározott helyi értékek megjelentetésére szolgáló kiadvány 
elkészítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Földművelés-
ügyi Minisztérium felhívására. Az elnyerhető maximális támogatás 
összege 2 millió forint.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány elnökének és tagjainak 
mandátuma 2014. decemberi 31. napján lejár. Herczegné Budai 
Beáta jelenlegi elnök lemondott e tisztségéről, a kuratórium új el-
nöknek Báles Jánost, a Szociális Alapszolgáltatási Központ intéz-
ményvezetőjét, alelnökének pedig az eddigi elnököt jelölték ki.

Az „Almádiért” Közalapítvány alapító okiratában foglaltak 
szerint 2014. december 31-én lejár a tagok megbiztatása. A kép-
viselő-testület módosította e pontban foglaltakat 2015. május 
31-re.

Támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Cimbo-
ra Alapítvány az Almádifeszt 2015 rendezvénysorozat megvalósí-
tása kapcsán. A rendezvény a város kulturális életének színesítése 
mellett a gyermekek tehetséggondozását tűzte ki célul. Almádifeszt 
programja 2015. június végétől szeptemberig terjedő időszakot, és 
a hétvégéket ölelné fel. A képviselő-testület a közel 150 millió forint 
összköltséggel kalkulált rendezvényt 1,5 millió forinttal támogat az-
zal a feltétellel, hogy az egyéb forrásból származó támogatások ösz-
szege érje el az önkormányzati támogatás tízszeresét.

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete már több 
éve biztosít átmeneti szálláshelyet egy fő hajléktalan személy szá-
mára az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A képvise-
lő-testület az erre vonatkozó szerződést újabb egy évre köti meg a 
szervezettel.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy fedezetet biztosít a Szent 
István sétány felújításának II. üteméhez, amely által a teljes sétány a 
Wesselényi strand főbejárata melletti parkoló szakaszig megújulhat, 
a sétány vízelvezetési problémájának egyidejű megoldása mellett.

A képviselő-testület döntött a Rákóczi u. 43. szám alatti telephe-
lyen lévő önkormányzati tulajdonú egyes épületek hasznosítására 
vonatkozó pályázatok elbírálásáról is.

tó, valamint a Veszprémi út további járdaszakaszának felújításáról, a 
Martinovics út burkolat felújításáról. 

Hiányzik még sok minden: sportcsarnok, új óvoda és bölcsőde, utak, 
járdák, csatornák, hogy csak a legszükségesebbeket említsem. Ezekre a 
fejlesztésekre a 2014–2020 közötti tervezési időszakban kiírandó euró-
pai uniós pályázatok nyújthatnak fedezetet, csakúgy, mint a kerékpárút-
hálózat bővítésére és felújítására mind a Veszprém-Szentkirályszabadja-
Balatonalmádi nyomvonalon épült „Panoráma” kerékpárút, mind a 
Balaton parton lévő balatoni bringakörút esetében.

 Az idei esztendő mérföldkő lehet a 2014–2020-as időszak te-
kintetében. 2015 a takarékosság, a felkészülés és a tervezés éve lesz. 
A költségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében takarékoskod-
nunk kell a ránk bízott anyagi javakkal. 

Azt mondják kétféle ember van: az egyik az optimista, a másik a 
pesszimista típus. Az első csoportba tartozók úgy vélekednek, hogy 
a létező legjobb világban élünk, a pesszimista meg attól tart, hogy ez 
így is van. Véleményem szerint messze nem élünk a lehető legjobb 
világban, mégsem érzem a borúlátók csoportjába tartozónak maga-
mat, bízva az előttünk álló év sikerében. Ebben a reményben kívá-
nok mindenkinek jó erőt, egészséget és sikerekben, örömökben gaz-
dag új esztendőt!  Keszey János polgármester
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Ilyenkor január elején szoktunk visszatekinteni az elmúlt eszten-
dő történéseire, számba venni az eseményeket. Évről évre felmerül a 
kérdés: megtettük, amit egy évvel ezelőtt elterveztünk? Megtartot-
tuk, amit megfogadtunk? Elértünk oda, ahová elindultunk?

Csak remélni tudom, hogy a válaszaink többségében igenlőek. 
Ám bizonyára mindannyiunknak eszébe jutnak olyan dolgok is, 
amelyeket nem így képzeltünk, amelyeket ma már másként csinál-
nánk. Fontos, hogy az ember ne csak a sikereit, hanem a kudarca-
it is mérlegre állítsa. Fontos, hogy levonjuk a megfelelő következ-
tetéseket a minket érő élményekből. A következtetések levonása el-
kerülhetetlen, rágódni viszont nem szabad a 2014-es év elmulasz-
tott lehetőségein. 

2014 nehéz év volt. Nehéz volt azért is, mert három választást is 
megértünk. Évekkel ezelőtt úgy fogalmaztam, hogy a kampányidő-
szak és a nagy politika csatározásainak elmúltával mi itt maradunk 
egymásnak, egymás szemébe kell tudnunk nézni az egyszerű hét-
köznapokon is. Nem mindegy tehát, mi és hogyan hangzik el eb-
ben az időszakban. Ezt a tanácsot szerintem nem mindenki fogadta 
meg, de elérkezettnek látom az időt, hogy kibéküljünk ellenfeleink-
kel, netán haragosainkkal, egymásra találjunk szeretteinkkel, örül-
jünk barátainknak. Félreértés ne essék, nem a világbéke-hangulat 
lett úrrá rajtam – ez a szépségversenyek szereplőinek előjoga – sok-
kal inkább a tapasztalat mondatja velem azt, hogy érdemi városépí-
tő munkát csak közös összefogással, békés körülmények között le-
het folytatni!

Hagyományosan ezt az alkalmat használom ki arra, hogy meg-
köszönjem mindazok segítségét és munkáját, melyet közösségeink, 
városunk gyarapítása érdekében végeztek. Az intézményvezetőink-
nek, köztisztviselőinknek, a közalkalmazottainknak, intézményeink 
és közszolgáltatásaink működtetését köszönöm meg. Hálás vagyok 
minden magánszemélynek, gazdálkodóknak, vállalkozásoknak, 
bérből- és fizetésből élőknek, a városunkban működő civil szerve-
zeteinknek, sportegyesületeinknek, egyházi közösségeinknek, hogy 
hozzájárultak Balatonalmádi működéséhez és fejlődéséhez.

Néhány pillanat erejéig tekintsünk vissza a mögöttünk hagyott év 
történéseire, fejlesztéseire! 

A gyakori és esetenként nagy intenzitású csapadék jelentős káro-
kat okozott a város infrastruktúrájában is. Partfalomlások, útcsu-
szamlások jelentkeztek egyebek mellett a 71-es számú főút mentén 
és a Szömörce utcában, melyek helyreállítását nagyrészt vis maior 
pályázaton igényelt támogatással végezte, végzi az önkormányzat. 
A város különböző pontjain jelentkező kisebb-nagyobb vízkárok el-
hárítása jelentős feladatot ad a Balatonalmádi Városgondnokság ré-
szére.

2014-ben is folytatódtak a belterületi vízrendezések. A Vöröshegyi 
és Balázs Béla utcákban épült csapadékcsatornán túl felújítások vol-
tak a Babits Mihály, Szinnyei, Fadrusz és dr. Óvári Ferenc utcai csa-
padékcsatorna hálózaton. Pályázaton elnyert összegből került meg-
valósításra az Endre-Vörösmarty út csapadékvíz elvezetése. Elké-
szült a Csóka köztől a József Attila útig meglévő csapadékelvezetés 
felújításának terve.  

Az ivóvízhálózat kiépítettsége a település belterületén teljesnek 
mondható. A zömében a DRV Zrt. vagyonkezelésében lévő álla-
mi tulajdonú vezetékrendszer műszaki állapota azonban nem ki-
fogástalan. A szolgáltató – elsősorban a felújítással érintett utaknál 
– megkezdte az avult állagú vezetékszakaszok és bekötések cseréjét. 

A szennyvízcsatorna-hálózat hiányzó, mintegy tíz kilométer hosz-
szúságú belterületi szakaszának kiépítésére a 2014–2020-as tervezé-

Újévi köszöntő

A képviselő-testületi ülésről

si időszakban kiírandó európai uniós pályázaton elnyert támogatás 
igénybevételével nyílik meg a lehetőség. 

A közvilágítási hálózat bővítése illetve korszerűsítése folytatódott 
a városközpontban. A Babits utcai parkoló és az autóbusz-pályaud-
var mellet, kisebb fejlesztések történtek a Móra Ferenc, a Berzse-
nyi és a Halacs utcában, valamint a budatavai gyalogosátjáró tér-
ségében is.

A felhagyott megyehegyi hulladéklerakó rekultivációja – euró-
pai uniós támogatással – befejeződött. A rekultivált hulladéklera-
kó húsz éves fenntartási kötelezettsége önkormányzatunkat terheli. 

A helyi közúthálózat állapotának javítása önkormányzati feladat. 
Sor került a Pinkóczi és a Vörösmarty utca teljes, a Temető utca 
részleges burkolat felújítására, az Iskola, a Kőrisfa, a Hársfa utca, a 
Vörösmarty tér, a Bajza, a Szegfű és a Mátyás király utcák felület-
kezelésére. 

Folytatódott a járdák felújítása. Vörösberényben a Veszpré-
mi út egyes szakaszain túl elkészült a Thököly utcai járda felújítá-
sa is. Ugyancsak megújult a Móra Ferenc utca járdája, valamint a 
Balatonfűzfői út járdájának a Kövesalja utca és Noszlopy út közöt-
ti szakasza. 

2014-ben fejeződött be a „Kistelepüléseken a településkép javí-
tása” című pályázat, melynek keretében nyert az önkormányzat 47 
millió Ft-ot még 2012 decemberében, az alábbi tevékenységek tá-
mogatására:

Babits Mihály utca és a mellette lévő parkoló burkolat felújításá-
ra, csapadékvíz elvezetésének megoldására, zöldfelület kialakítására, 
közvilágítás korszerűsítésére;

az Egészségügyi Központ előtti közpark felújítására; 
Baross Gábor utcai járda burkolat felújításának folytatására az au-

tóbusz megállótól a zeneiskola épületéig;
Széchenyi sétány melletti parkban lévő játszótér bővítésére.
Teljes mértékben finanszírozta a „Helyi hő, és villamosenergia-

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című pályázaton el-
nyert összeg a városgondnokság irodaépületének tetejére telepített 
napelemes rendszer kiépítését.

Szintén pályázaton elnyert támogatással készült el a LEADER 
Hagyományőrző Kultúrközpont Vörösberényben. A beruházás – 
reményeink szerint – jól szolgálja majd a működtetésében közre-
működő civil szervezeteket is.

A lakókörnyezet minőségét nagymértékben meghatározza a tele-
pülés közhasználatú zöldterületeinek állapota. A meglévő zöldterü-
letek fenntartásán túl fontos azok funkcionális fejlesztése. Ennek ér-
dekében valósult meg a Szent Erzsébet ligetben lévő játszótér bőví-
tése és fittness eszközök telepítése. Megújult a volt kultúrház mel-
letti park a Baross Gábor utcában. 

A Wesselényi strand rekonstrukciójának részeként saját költség-
vetési forrásból épült meg a kétegységes büféépület a csatlakozó ke-
rítéssel, továbbá elkészült egy gazdasági bejáró és a parti sétány egy 
szakaszának burkolat felújítása. Folyatódott a főépület homlokza-
ti kőburkolása is. 

Önkormányzatunk ismételten pályázatot nyújtott be a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épületszár-
nyának energetikai hatékonyságot növelő felújítására, az épület nyí-
lászáróinak cseréjére, homlokzatszigetelésre és fűtéskorszerűsítésre. 
Az elbírálás még nem történt meg. A pályázat által nem támogatott 
belső felújítási munkák folytatódtak, melynek során vizesblokkok 
kerültek felújításra.

 Anyagi támogatásunkkal készült el a vörösberényi római katoli-
kus templom tetőfelújítása. Az önkormányzat által ajándékozott tel-
ken épült meg a városi rendőrkapitányság új épülete. Megkezdődött 
MÁV-beruházás keretében a gyalogos aluljáró lépcsőjének javítása.

Jogszabályi előírásoknak való megfelelés céljából új hulladékgaz-
dálkodással kapcsolatos rendeletet alkotott az önkormányzat, mely 
részletezi a közszolgáltató és az ingatlanhasználó jogait és kötelezett-
ségeit, a hulladékelszállítási szolgáltatás rendjét és módját, valamint 
a díjfizetés és a szolgáltatás szüneteltetésének szabályait is.

Törvényességi felhívás alapján a képviselő-testület a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó hatá-
lyos rendeletét hatályon kívül helyezte. A közszolgáltató kiválasztása 
érdekében lefolytatott beszerzési eljárást követően várhatóan 2015. 
január hónapban alkothatja meg új rendeletét.

A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetési rendeletének módosítását 3 milliárd 245,2 millió forint 
főösszeggel, amely közel 3,6 millió forintos bevételi és kiadási elői-
rányzat növekedést jelent.  A módosítás magába foglalja többek kö-
zött az állami és egyéb támogatások változásait, pályázatokon el-
nyert összegek, testületi döntések hatásainak költségvetési rendelet-
be történő megjelenítését, valamint belső átcsoportosításokat. 

Megalkotta a Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi át-
meneti gazdálkodásról szóló rendeletét, ami azokat a gazdálkodá-
si kereteket határozza meg, amelyek között a költségvetési rendelet 
elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket 
folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik.

Az önkormányzat pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabály-
szerűségének 2011. évi ellenőrzésekor az önkormányzati pénzügyi 
egyensúlyát az ÁSZ rövid és középtávon biztosítottnak minősítette. 
Megállapítást nyert, hogy a pénzügyi egyensúly hosszú távú megőr-
zésére az önkormányzatnak fel kell készülnie. A 2011. évi ellenőrzés 
idei utóellenőrzése szerint az Intézkedési Tervben előírt összes fel-
adatot az önkormányzat határidőben teljesítette.  

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásáig – feb-
ruár 28-ig - meghosszabbítja az Öböl TV Kft. és a Vesz-Pannon 
Média Kft. támogatási szerződését a támogatások időarányos kifi-
zetésével.

Elfogadta a képviselő-testület 2015. évre szóló munkatervét. Ko-
rábbi évekkel ellentétben, jövőre a civil szervezeteket és alapítványo-
kat érintő működési, kulturális és sport célú támogatások pályáza-

Az önkormányzat vezetése számára fontos, hogy megpróbálja 
összefogni azokat az embereket, családokat, akik a városhoz kö-
tődnek. Igyekeztünk erősebbre kovácsolni a köztünk meglévő 
kapcsolatokat. Méltóképpen megünnepeltük várossá nyilvánítá-
sunk 25. évfordulóját, ezen kívül számos olyan rendezvény ke-
rült megrendezésre a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 
civil szervezetek, egyesületek összefogásával, amelyek erősítették 
összetartozásunkat, és amelyek szép emléket jelentettek látogató-
ink számára. A felsorolt fejlesztések, események ismeretében el-
mondhatjuk, hogy a lehetőségeinkhez mérten küzdelmes, de ered-
ményes évet zártunk.

Az új esztendő legfontosabb feladata a város és intézményeinek 
stabil működésének biztosítása, a munkahelyteremtés segítése és tá-
mogatása, a már elkezdett programok befejezése, felkészülés újabb 
pályázatokra és alkalmazkodás a jogszabályi változásokhoz. Az előt-
tünk álló esztendő sem ígér számunkra könnyű munkát. Sok válto-
zással teli, mozgalmas év elé nézünk.

Már megszületett a döntés, hogy pályázaton elnyert támogatás és 
saját forrás igénybevételével megújul a Szent István sétány a Sóha-
jok hídjától a strand parkolóig. A képviselő-testület döntést hozott 
a József Attila utca járdájának az Iker sétánytól a Verseny utcáig tar-

ti kiírására a februári, elbírálására pedig az áprilisi testületi ülés al-
kalmával kerül sor.

Új taggal bővült a Városi Értéktár Bizottság, Szakál Balázs Dáni-
el képviselő segíti jövő évtől a bizottság munkáját. Az általuk koráb-
ban meghatározott helyi értékek megjelentetésére szolgáló kiadvány 
elkészítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Földművelés-
ügyi Minisztérium felhívására. Az elnyerhető maximális támogatás 
összege 2 millió forint.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány elnökének és tagjainak 
mandátuma 2014. decemberi 31. napján lejár. Herczegné Budai 
Beáta jelenlegi elnök lemondott e tisztségéről, a kuratórium új el-
nöknek Báles Jánost, a Szociális Alapszolgáltatási Központ intéz-
ményvezetőjét, alelnökének pedig az eddigi elnököt jelölték ki.

Az „Almádiért” Közalapítvány alapító okiratában foglaltak 
szerint 2014. december 31-én lejár a tagok megbiztatása. A kép-
viselő-testület módosította e pontban foglaltakat 2015. május 
31-re.

Támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Cimbo-
ra Alapítvány az Almádifeszt 2015 rendezvénysorozat megvalósí-
tása kapcsán. A rendezvény a város kulturális életének színesítése 
mellett a gyermekek tehetséggondozását tűzte ki célul. Almádifeszt 
programja 2015. június végétől szeptemberig terjedő időszakot, és 
a hétvégéket ölelné fel. A képviselő-testület a közel 150 millió forint 
összköltséggel kalkulált rendezvényt 1,5 millió forinttal támogat az-
zal a feltétellel, hogy az egyéb forrásból származó támogatások ösz-
szege érje el az önkormányzati támogatás tízszeresét.

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete már több 
éve biztosít átmeneti szálláshelyet egy fő hajléktalan személy szá-
mára az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. A képvise-
lő-testület az erre vonatkozó szerződést újabb egy évre köti meg a 
szervezettel.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy fedezetet biztosít a Szent 
István sétány felújításának II. üteméhez, amely által a teljes sétány a 
Wesselényi strand főbejárata melletti parkoló szakaszig megújulhat, 
a sétány vízelvezetési problémájának egyidejű megoldása mellett.

A képviselő-testület döntött a Rákóczi u. 43. szám alatti telephe-
lyen lévő önkormányzati tulajdonú egyes épületek hasznosítására 
vonatkozó pályázatok elbírálásáról is.

tó, valamint a Veszprémi út további járdaszakaszának felújításáról, a 
Martinovics út burkolat felújításáról. 

Hiányzik még sok minden: sportcsarnok, új óvoda és bölcsőde, utak, 
járdák, csatornák, hogy csak a legszükségesebbeket említsem. Ezekre a 
fejlesztésekre a 2014–2020 közötti tervezési időszakban kiírandó euró-
pai uniós pályázatok nyújthatnak fedezetet, csakúgy, mint a kerékpárút-
hálózat bővítésére és felújítására mind a Veszprém-Szentkirályszabadja-
Balatonalmádi nyomvonalon épült „Panoráma” kerékpárút, mind a 
Balaton parton lévő balatoni bringakörút esetében.

 Az idei esztendő mérföldkő lehet a 2014–2020-as időszak te-
kintetében. 2015 a takarékosság, a felkészülés és a tervezés éve lesz. 
A költségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében takarékoskod-
nunk kell a ránk bízott anyagi javakkal. 

Azt mondják kétféle ember van: az egyik az optimista, a másik a 
pesszimista típus. Az első csoportba tartozók úgy vélekednek, hogy 
a létező legjobb világban élünk, a pesszimista meg attól tart, hogy ez 
így is van. Véleményem szerint messze nem élünk a lehető legjobb 
világban, mégsem érzem a borúlátók csoportjába tartozónak maga-
mat, bízva az előttünk álló év sikerében. Ebben a reményben kívá-
nok mindenkinek jó erőt, egészséget és sikerekben, örömökben gaz-
dag új esztendőt!  Keszey János polgármester
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VárosszépítőkKitüntetésel

Jó tanuló, jó sportoló
A balatonalmádi önkormányzat Humán Bizottsága minden esz-

tendőben megjutalmazza azokat a tanulókat, akik példamutató is-
kolai teljesítményük mellett a sportban is kiemelkedő eredményeket 
értek el. Decemberben került sor a 2014. évi kitüntetések átadására.

Áldozó Borbála  
a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Bori példás szorgalmával, megbízható 
tudásával kitűnő eredménnyel végzi tanul-
mányait. A rendszeres edzések és gyakori 
versenyek az iskolai tanulmányi munkájá-
ban nem jelentettek hátrányt. 

Osztálya életében tevékenyen részt vesz, 
ötleteire, kitartó munkájára mindig lehet szá-
mítani. Gyakran vállal külön feladatot, isme-
reteit társaival számos alkalommal megoszt-
ja. Érdeklődése sokoldalú, tájékozott, sokat 
olvas. Szívesen indul szaktárgyi versenyeken, 
egyénileg és csapatban. Az elmúlt tanévek-
ben matematikából, angol nyelvből, vala-
mint magyar nyelv és irodalomból vett részt 

tanulmányi versenyeken, amelyeken figyelemreméltó eredményeket ért 
el. Szeret kirándulni, a természeti jelenségek összefüggéseit meglátja, jól 
tudja értelmezni. Az elmúlt tanévben osztálytársával megnyerte a Ba-
kony-Balaton Geopark által szervezett regionális vetélkedőt.

Példaértékű szorgalma nemcsak a tanulmányi munkájában, hanem 
a sporttevékenységében is megmutatkozik. Az elmúlt években, több 
sportágban is indult az iskola színeiben diákolimpiai versenyeken. Tag-
ja volt az atlétikai és mezei futóversenyeken részt vevő iskolai csapatnak. 
Bori fő sportága az asztalitenisz. 4. éve versenyszerűen pingpongozik, 
a Veszprémi Rendőrségi Sportegyesület igazolt játékosa. Ezen kívül 2. 
éve a Hévízi Sportegyesület NB I-es felnőtt női csapatának versenyzője.

Hetente háromszor 3 órát edz, hétvégenként NB I-es meccseket 
játszik, valamint serdülő és ifi kategóriákban versenyeken vesz részt.

Eddigi legjelentősebb asztalitenisz eredményei:
- 4. helyezett a 2012-es országos diákolimpián
- országos ranglista versenyeken 8., 10. és 12. helyezés
- újoncként 10. helyezett az országos ranglistán
- 2013 májusában Veszprém megyei különdíjat kapott újonc ka-

tegóriában
- serdülő korosztályban az első 32 helyezettben van az országos 

ranglistán 
- megyei versenyeken újonc, majd serdülő kategóriában 1. he-

lyezett 8-szor, második helyezett 4-szer, harmadik helyezett 20-szor
- egyéni felnőtt kategóriában Országos Rendőrségi Versenyen 

2012-ben 3., 2013-ban 2. helyezett
- 2014 májusában a prágai Grand Prix nemzetközi asztalitenisz 

versenyen serdülő korosztályban a 4. helyezett csapat tagja.

Bartha Dániel 
a Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Dániel „Jó tanuló, jó sportoló díjra” való jelölését az eddigi ki-
tűnő és jeles tanulmányi eredményei, példamutató és eredményes 
sporttevékenysége indokolta.

A Vörösberényi Általános Iskola tradíciója alapján a hatodik évfo-
lyam végén, tanulmányi munkája elismeréseként Ezüst oklevél dí-
jazásban részesült.

Kitűnő és jeles tanulmányi eredménye 
mellett a történelmi szaktudását is bizo-
nyította. Az elmúlt tanévben a „Kétfejű sas 
hatalmában” c. regionális történelmi csa-
patverseny döntőjén 7. helyezést ért el. A 
debreceni „Árpád kor” témakörből ren-
dezett országos történelmi csapatverseny 
döntőjében pedig az előkelő 3. helyezést 
szerezte meg.

Sporttevékenységét az önfegyelem, a ki-
tartás a barátiasság, az ellenfél tisztelete jel-
lemezi. A diákolimpián a 2012/2013-as 
tanévben úszás sportágban 100 m gyors-
úszásban megyei 1., majd országos 17. he-
lyezést ért el. A 2013/2014-es tanévben 

pedig a megyei 3. helyet szerezte meg. Emellett aktívan kosárlab-
dázik a Veszprémi Egyetem junior csapatában, ahol önzetlen és 
együttműködő játékával meghatározó tagja az eredményesen sze-
replő csapatának.

Az iskolai, valamint választott sportágaiban vállalt feladatokat 
legjobb tudása és tehetsége szerint teljesíti. Iskolája 8. B osztálykö-
zösségének meghatározó frontembere, példamutatóan tisztelettudó 
tanulója.

Árvai Eszter 
a Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium 9. osztályos tanulója

Eszter 2013-ban kezdte meg középisko-
lai tanulmányait és ekkor már versenysze-
rűen sportolt a Tapolca VSE Sakk Szak-
osztályában, melyet össze kellett egyeztet-
ni a két tannyelvű gimnázium komoly kö-
vetelményrendszerével. Ezt példamutatóan 
megoldotta és jó tanulmányi eredményt 
ért el a gimnáziumban az elmúlt tanév vé-
gén. Emellett pedig nemzetközi szinten 
teljesített egyesületének színeiben. Sőt ju-
tott arra is ideje, hogy az iskolát képviselve 
a sakk diákolimpián országos 5. helyezést 

érjen el az általa vezetett csapat.
Ezek az eredmények szorgalmát, kitartását és hatalmas mun-

kabírását mutatják. Helyt áll Almádiban és Tapolcán egyaránt. 
Csendes, szerény, de mindig jókedvű, mosolygós lány, aki még 
soha nem panaszkodott a rá nehezedő feladatok súlya miatt. Cso-
porttársai sokszor látják, hogy szilencium alatt, tanulás közben 
néha telefonján sakk feladatokat old meg edzés gyanánt, kikap-
csolódásként. 

Az idei tanévben még nehezebb a feladat, mert a kilencedik év a leg-
keményebb a gimnáziumi tanulmányok sorában. 9 új tantárgy, és egy 
második idegen nyelv tanulásában kell helytállni, úgy hogy közben ifjú-
sági Európa bajnokságon vett részt Grúziában, s most is éppen a Győr-
ben megrendezésre kerülő 16 éven aluliak Sakk Olimpiáján szerepel. 

Sporteredményei:
- Felnőtt NBI csapat versenyzője
- 2013–2014-es tanévben Sakk Diákolimpiai bajnok, korosztá-

lyos magyar bajnokságon II. helyezett
- 2014–2015. tanévben Sakk Diákolimpiai bajnok, Országos 

korosztályos rapid bajnokságon 2. hely, Országos (16 éves) korosz-
tályos bajnokságon 1. hely, Európa Bajnokság Grúziában

Mindhármuknak gratulálunk és további sikereket, szép eredmé-
nyeket kívánunk!  

Filmklub indul
A Pannonia Kulturális Központban filmklubot szeretnénk indíta-

ni, ahol meghökkentő dokumentumfilmeket és különleges művész-
filmeket vetítenénk. 

 Mivel környezetünk tisztasága szívügyünk, környezetvédelmi té-
májú ismeretterjesztő filmmel szeretnénk kezdeni. Bemutatjuk az 
utóbbi években készült hazai természetfilmek közül az egyik leg-
szebbet is. Bepillanthatunk a világ nagyüzemi élelmiszer előállítás 
mindennapi menetébe. Néha megrázó képsorok várnak ránk. Eze-
ken kívül szeretnénk olyan filmeket is műsorra tűzni, amelyek igé-
nyes, értékes alkotások, több napig hatásuk alatt lehetünk. Igazi, le-
bilincselő filmeket válogatunk.

A dokumentumfilmek vetítésekor szakértőt is igyekszünk 
meghívni, hogy fűzzön néhány gondolatot a látottakhoz. Ha 
szórakoztató filmet látunk, és igény van rá, a vetítés után rövi-
den közösen megbeszélhetjük, hogy a film kiben milyen érzése-
ket keltett. 

A vetítések kéthetente, szerdai napokon, 17.15-kor kezdődnek. 
Január 21. „Valamit visz a víz”, egy magyar filmes csoport mun-

kája. Lelkes kis csapatot ismerhetünk meg belőle, akik rendhagyó 
módon harcolnak azért, hogy a Tisza ne legyen PET palackokkal 
szennyezett (45 perces). Ennek bevezetéseként egy 3 perces rövidfil-
met adunk annak érzékeltetésére, hogy sok helyen a rengeteg mű-
anyag szemét hogyan árasztja el a Földet. 

Február 4. „Virágot Algernonnak”, a szellemileg visszamaradott 
kedves fiú, Charlie története. Egyetlen vágya, hogy tanulhasson, és 
magas intelligencia-szintje legyen. Kísérletként egy olyan operációt 
hajtanak végre rajta, ami ezt ígéri neki. A beavatkozás sikeres, ám a 
műtét kimenetele mégsem olyan, mint amilyennek várták. Sokféle 
érzelmet szabadít fel bennünk a film, ettől válik számunkra értékes-
sé ez a történet (87 perces amerikai-kanadai film).

 Február 18. „Friss és máris a szemétben”, német film témája a 
globális élelmiszer pazarlás mindhárom vertikumban: a termelők-
nél, a kereskedőknél és a fogyasztóknál (52 perces).

Március 4. „Temple Grandin”, amerikai életrajzi film egy autista 
lányról, akinél meg tudták állapítani, mennyiben működik az agya 
másként a megszokotthoz képest, és adottságait fejlesztve mi min-
denre lehet képes. Ezáltal a világ leghíresebb autista tudósává vált és 
tartalmas életútja lehetett (103 perc).

Március 18. „We feed the World – Megesszük a világot”. Az oszt-
rák dokumentumfilm nézésekor 94 percen át azon szörnyülkö-
dünk, milyen lelketlen nagyüzemi módszerekkel állítják elő a ha-
talmas élelmiszeripari üzemek a mindennapi betevőnket, és érzékel-
hetjük a csupán néhány tucat multinacionális cég versengését, ame-
lyek a termelés zömét adják. 

Április 1. „Vad Magyarország”, lenyűgöző szépségű, igazi cseme-
ge a természetfilm rajongóknak, 55 percben. 

Április 15. „A mintatanár”, amerikai film nagyszerű főszereplő-
vel. A történet azt érzékelteti, hogy sok ember mennyire nem fel-
szabadultan éli életét, hanem valami folyamatosan nyomasztja őket, 
illetve reménytelen élethelyzetben vannak. Mégsem lehangoló, in-
kább elgondolkodtató film (98 perces).

Minden további vetítés témájáról az Almádi Újságból folyamato-
san tájékozódhatnak. 

A fenti dokumentumfilmek is kiérdemelték nálunk az érdekes, 
sőt megdöbbentő jelzőt, nemcsak a művészfilmek. Várjuk az olyan 
film-ajánlatokat a +36 20 55 66 594-es számra, amelyek a fentiek-
hez hasonlóan széles körben számíthatnak érdeklődésre! Vetítése-
inkre minél több érdeklődőt várunk.

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. Természetesen a pontos meg-
oldásokat és helyes megfejtők neveit megjelentetjük a lap követ-
kező számában! Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Ba-
latonalmádit!

XV. forduló:
Ki volt Ruppert Róbert?  
Ki volt Rácz Elemér? 
Ki volt Rácz Ferenc? 
A helyes válaszokat 2015. január 24-ig várjuk a Pannónia 

Könyvtárban! Az előző fordulóra beérkezett válaszok elbírálását 
2015. február 13-án, pénteken, 16.30 órakor a Honismereti Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk a Pannónia Kulturális Központban (Vá-
rosház tér 4.). A játékban résztvevőket és minden érdeklődőt sze-
retettel várunk! 

A XIII. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Varga István? Varga István 1900-ban született 

Tömördön. 1919-ben műkertész képesítést szerez. Ezek után Bu-
dapesten, Bécsben, Alsó-Ausztriában és Szombathelyen műkö-
dött, majd Almádiban lett önálló műkertész 1930-ban. Többek 
között az akkori Almádi és Vörösberény utcainak fásítását végez-
te édesapjával. Az általuk ültetett (1934) gömbakácból a Szent 
Imre út felső végén még megtalálható az utolsó példány. Kerté-
szete a Cséh László utcában volt, azaz a mai Györgyi Dénes utca 
alsó harmadában, a Klára Panzió és Cukrászda mögött. 1940-ben 
épített családi háza és kertészete a mai Óvári úton volt. 1985-ben 
hunyt el. 

Ki volt Tatay Sámuel? Tatay Sámuel 1890-ben született Papkeszin. 
1935-től főjegyző Vörösberényben. A református gyülekezet presbi-
tere és pénztárosa, valamint a Levente Egyesület elnöke. Továbbá a 
Vörösberényi Dalárda elnöke. Nevéhez fűződik a Vörösberényi Iparo-
sok és Kereskedők Körének szervezése, amely 1941 szeptemberétől 
a Balatonalmádi és Vörösberényi Iparosok és Kereskedők Köréből ki-
vált, majd, mint Vörösberényi Iparosok és Kereskedők Köre cím alatt 
működött megszűnéséig. 1969-ben hunyt el. 

Ki volt Jean Kornél? Jean Kornél 1911-ben született Veszp-
rémben. 1935-től Vörösberény állatorvosa, 1952-ben, mint várpa-
lotai lakost az ÁVH deportálja a népi demokrácia ellenségeként a 
Hortobágyra. Szabadulása után Sóskúton állatorvos. Nagyon szé-
pen zongorázott, zenei érzékét édesapjától örökölte. Utóda Al-
mádiban él. 
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VárosszépítőkKitüntetésel

Jó tanuló, jó sportoló
A balatonalmádi önkormányzat Humán Bizottsága minden esz-

tendőben megjutalmazza azokat a tanulókat, akik példamutató is-
kolai teljesítményük mellett a sportban is kiemelkedő eredményeket 
értek el. Decemberben került sor a 2014. évi kitüntetések átadására.

Áldozó Borbála  
a Györgyi Dénes Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Bori példás szorgalmával, megbízható 
tudásával kitűnő eredménnyel végzi tanul-
mányait. A rendszeres edzések és gyakori 
versenyek az iskolai tanulmányi munkájá-
ban nem jelentettek hátrányt. 

Osztálya életében tevékenyen részt vesz, 
ötleteire, kitartó munkájára mindig lehet szá-
mítani. Gyakran vállal külön feladatot, isme-
reteit társaival számos alkalommal megoszt-
ja. Érdeklődése sokoldalú, tájékozott, sokat 
olvas. Szívesen indul szaktárgyi versenyeken, 
egyénileg és csapatban. Az elmúlt tanévek-
ben matematikából, angol nyelvből, vala-
mint magyar nyelv és irodalomból vett részt 

tanulmányi versenyeken, amelyeken figyelemreméltó eredményeket ért 
el. Szeret kirándulni, a természeti jelenségek összefüggéseit meglátja, jól 
tudja értelmezni. Az elmúlt tanévben osztálytársával megnyerte a Ba-
kony-Balaton Geopark által szervezett regionális vetélkedőt.

Példaértékű szorgalma nemcsak a tanulmányi munkájában, hanem 
a sporttevékenységében is megmutatkozik. Az elmúlt években, több 
sportágban is indult az iskola színeiben diákolimpiai versenyeken. Tag-
ja volt az atlétikai és mezei futóversenyeken részt vevő iskolai csapatnak. 
Bori fő sportága az asztalitenisz. 4. éve versenyszerűen pingpongozik, 
a Veszprémi Rendőrségi Sportegyesület igazolt játékosa. Ezen kívül 2. 
éve a Hévízi Sportegyesület NB I-es felnőtt női csapatának versenyzője.

Hetente háromszor 3 órát edz, hétvégenként NB I-es meccseket 
játszik, valamint serdülő és ifi kategóriákban versenyeken vesz részt.

Eddigi legjelentősebb asztalitenisz eredményei:
- 4. helyezett a 2012-es országos diákolimpián
- országos ranglista versenyeken 8., 10. és 12. helyezés
- újoncként 10. helyezett az országos ranglistán
- 2013 májusában Veszprém megyei különdíjat kapott újonc ka-

tegóriában
- serdülő korosztályban az első 32 helyezettben van az országos 

ranglistán 
- megyei versenyeken újonc, majd serdülő kategóriában 1. he-

lyezett 8-szor, második helyezett 4-szer, harmadik helyezett 20-szor
- egyéni felnőtt kategóriában Országos Rendőrségi Versenyen 

2012-ben 3., 2013-ban 2. helyezett
- 2014 májusában a prágai Grand Prix nemzetközi asztalitenisz 

versenyen serdülő korosztályban a 4. helyezett csapat tagja.

Bartha Dániel 
a Vörösberényi Általános Iskola 8. osztályos tanulója

Dániel „Jó tanuló, jó sportoló díjra” való jelölését az eddigi ki-
tűnő és jeles tanulmányi eredményei, példamutató és eredményes 
sporttevékenysége indokolta.

A Vörösberényi Általános Iskola tradíciója alapján a hatodik évfo-
lyam végén, tanulmányi munkája elismeréseként Ezüst oklevél dí-
jazásban részesült.

Kitűnő és jeles tanulmányi eredménye 
mellett a történelmi szaktudását is bizo-
nyította. Az elmúlt tanévben a „Kétfejű sas 
hatalmában” c. regionális történelmi csa-
patverseny döntőjén 7. helyezést ért el. A 
debreceni „Árpád kor” témakörből ren-
dezett országos történelmi csapatverseny 
döntőjében pedig az előkelő 3. helyezést 
szerezte meg.

Sporttevékenységét az önfegyelem, a ki-
tartás a barátiasság, az ellenfél tisztelete jel-
lemezi. A diákolimpián a 2012/2013-as 
tanévben úszás sportágban 100 m gyors-
úszásban megyei 1., majd országos 17. he-
lyezést ért el. A 2013/2014-es tanévben 

pedig a megyei 3. helyet szerezte meg. Emellett aktívan kosárlab-
dázik a Veszprémi Egyetem junior csapatában, ahol önzetlen és 
együttműködő játékával meghatározó tagja az eredményesen sze-
replő csapatának.

Az iskolai, valamint választott sportágaiban vállalt feladatokat 
legjobb tudása és tehetsége szerint teljesíti. Iskolája 8. B osztálykö-
zösségének meghatározó frontembere, példamutatóan tisztelettudó 
tanulója.

Árvai Eszter 
a Magyar – Angol Tannyelvű Gimnázium 9. osztályos tanulója

Eszter 2013-ban kezdte meg középisko-
lai tanulmányait és ekkor már versenysze-
rűen sportolt a Tapolca VSE Sakk Szak-
osztályában, melyet össze kellett egyeztet-
ni a két tannyelvű gimnázium komoly kö-
vetelményrendszerével. Ezt példamutatóan 
megoldotta és jó tanulmányi eredményt 
ért el a gimnáziumban az elmúlt tanév vé-
gén. Emellett pedig nemzetközi szinten 
teljesített egyesületének színeiben. Sőt ju-
tott arra is ideje, hogy az iskolát képviselve 
a sakk diákolimpián országos 5. helyezést 

érjen el az általa vezetett csapat.
Ezek az eredmények szorgalmát, kitartását és hatalmas mun-

kabírását mutatják. Helyt áll Almádiban és Tapolcán egyaránt. 
Csendes, szerény, de mindig jókedvű, mosolygós lány, aki még 
soha nem panaszkodott a rá nehezedő feladatok súlya miatt. Cso-
porttársai sokszor látják, hogy szilencium alatt, tanulás közben 
néha telefonján sakk feladatokat old meg edzés gyanánt, kikap-
csolódásként. 

Az idei tanévben még nehezebb a feladat, mert a kilencedik év a leg-
keményebb a gimnáziumi tanulmányok sorában. 9 új tantárgy, és egy 
második idegen nyelv tanulásában kell helytállni, úgy hogy közben ifjú-
sági Európa bajnokságon vett részt Grúziában, s most is éppen a Győr-
ben megrendezésre kerülő 16 éven aluliak Sakk Olimpiáján szerepel. 

Sporteredményei:
- Felnőtt NBI csapat versenyzője
- 2013–2014-es tanévben Sakk Diákolimpiai bajnok, korosztá-

lyos magyar bajnokságon II. helyezett
- 2014–2015. tanévben Sakk Diákolimpiai bajnok, Országos 

korosztályos rapid bajnokságon 2. hely, Országos (16 éves) korosz-
tályos bajnokságon 1. hely, Európa Bajnokság Grúziában

Mindhármuknak gratulálunk és további sikereket, szép eredmé-
nyeket kívánunk!  

Filmklub indul
A Pannonia Kulturális Központban filmklubot szeretnénk indíta-

ni, ahol meghökkentő dokumentumfilmeket és különleges művész-
filmeket vetítenénk. 

 Mivel környezetünk tisztasága szívügyünk, környezetvédelmi té-
májú ismeretterjesztő filmmel szeretnénk kezdeni. Bemutatjuk az 
utóbbi években készült hazai természetfilmek közül az egyik leg-
szebbet is. Bepillanthatunk a világ nagyüzemi élelmiszer előállítás 
mindennapi menetébe. Néha megrázó képsorok várnak ránk. Eze-
ken kívül szeretnénk olyan filmeket is műsorra tűzni, amelyek igé-
nyes, értékes alkotások, több napig hatásuk alatt lehetünk. Igazi, le-
bilincselő filmeket válogatunk.

A dokumentumfilmek vetítésekor szakértőt is igyekszünk 
meghívni, hogy fűzzön néhány gondolatot a látottakhoz. Ha 
szórakoztató filmet látunk, és igény van rá, a vetítés után rövi-
den közösen megbeszélhetjük, hogy a film kiben milyen érzése-
ket keltett. 

A vetítések kéthetente, szerdai napokon, 17.15-kor kezdődnek. 
Január 21. „Valamit visz a víz”, egy magyar filmes csoport mun-

kája. Lelkes kis csapatot ismerhetünk meg belőle, akik rendhagyó 
módon harcolnak azért, hogy a Tisza ne legyen PET palackokkal 
szennyezett (45 perces). Ennek bevezetéseként egy 3 perces rövidfil-
met adunk annak érzékeltetésére, hogy sok helyen a rengeteg mű-
anyag szemét hogyan árasztja el a Földet. 

Február 4. „Virágot Algernonnak”, a szellemileg visszamaradott 
kedves fiú, Charlie története. Egyetlen vágya, hogy tanulhasson, és 
magas intelligencia-szintje legyen. Kísérletként egy olyan operációt 
hajtanak végre rajta, ami ezt ígéri neki. A beavatkozás sikeres, ám a 
műtét kimenetele mégsem olyan, mint amilyennek várták. Sokféle 
érzelmet szabadít fel bennünk a film, ettől válik számunkra értékes-
sé ez a történet (87 perces amerikai-kanadai film).

 Február 18. „Friss és máris a szemétben”, német film témája a 
globális élelmiszer pazarlás mindhárom vertikumban: a termelők-
nél, a kereskedőknél és a fogyasztóknál (52 perces).

Március 4. „Temple Grandin”, amerikai életrajzi film egy autista 
lányról, akinél meg tudták állapítani, mennyiben működik az agya 
másként a megszokotthoz képest, és adottságait fejlesztve mi min-
denre lehet képes. Ezáltal a világ leghíresebb autista tudósává vált és 
tartalmas életútja lehetett (103 perc).
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dünk, milyen lelketlen nagyüzemi módszerekkel állítják elő a ha-
talmas élelmiszeripari üzemek a mindennapi betevőnket, és érzékel-
hetjük a csupán néhány tucat multinacionális cég versengését, ame-
lyek a termelés zömét adják. 

Április 1. „Vad Magyarország”, lenyűgöző szépségű, igazi cseme-
ge a természetfilm rajongóknak, 55 percben. 

Április 15. „A mintatanár”, amerikai film nagyszerű főszereplő-
vel. A történet azt érzékelteti, hogy sok ember mennyire nem fel-
szabadultan éli életét, hanem valami folyamatosan nyomasztja őket, 
illetve reménytelen élethelyzetben vannak. Mégsem lehangoló, in-
kább elgondolkodtató film (98 perces).

Minden további vetítés témájáról az Almádi Újságból folyamato-
san tájékozódhatnak. 

A fenti dokumentumfilmek is kiérdemelték nálunk az érdekes, 
sőt megdöbbentő jelzőt, nemcsak a művészfilmek. Várjuk az olyan 
film-ajánlatokat a +36 20 55 66 594-es számra, amelyek a fentiek-
hez hasonlóan széles körben számíthatnak érdeklődésre! Vetítése-
inkre minél több érdeklődőt várunk.
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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. Természetesen a pontos meg-
oldásokat és helyes megfejtők neveit megjelentetjük a lap követ-
kező számában! Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Ba-
latonalmádit!
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retettel várunk! 
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Tömördön. 1919-ben műkertész képesítést szerez. Ezek után Bu-
dapesten, Bécsben, Alsó-Ausztriában és Szombathelyen műkö-
dött, majd Almádiban lett önálló műkertész 1930-ban. Többek 
között az akkori Almádi és Vörösberény utcainak fásítását végez-
te édesapjával. Az általuk ültetett (1934) gömbakácból a Szent 
Imre út felső végén még megtalálható az utolsó példány. Kerté-
szete a Cséh László utcában volt, azaz a mai Györgyi Dénes utca 
alsó harmadában, a Klára Panzió és Cukrászda mögött. 1940-ben 
épített családi háza és kertészete a mai Óvári úton volt. 1985-ben 
hunyt el. 

Ki volt Tatay Sámuel? Tatay Sámuel 1890-ben született Papkeszin. 
1935-től főjegyző Vörösberényben. A református gyülekezet presbi-
tere és pénztárosa, valamint a Levente Egyesület elnöke. Továbbá a 
Vörösberényi Dalárda elnöke. Nevéhez fűződik a Vörösberényi Iparo-
sok és Kereskedők Körének szervezése, amely 1941 szeptemberétől 
a Balatonalmádi és Vörösberényi Iparosok és Kereskedők Köréből ki-
vált, majd, mint Vörösberényi Iparosok és Kereskedők Köre cím alatt 
működött megszűnéséig. 1969-ben hunyt el. 

Ki volt Jean Kornél? Jean Kornél 1911-ben született Veszp-
rémben. 1935-től Vörösberény állatorvosa, 1952-ben, mint várpa-
lotai lakost az ÁVH deportálja a népi demokrácia ellenségeként a 
Hortobágyra. Szabadulása után Sóskúton állatorvos. Nagyon szé-
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Decemberi képek
Maurice Maeterlinck gondolatai szeretném megosztani olvasó-

inkkal: „A Kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A Kék 
madár mindig velünk van, ha szeretjük egymást, és örülünk az élet leg-
kisebb ajándékainak is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha 
irigykedve figyeljük a mások örömét. Mert a Kék madár maga a bol-
dogság, és kalitkája; az emberi szív”.

Négy héttel karácsony előtt, advent első vasárnapján kezdődik el 
az a megtisztuló várakozás, amely a megváltó születését előzi meg a 
keresztény emberek számára.

Balatonalmádiban immár hagyománnyá vált az adventi gyertya-
gyújtás. Minden egyes gyertya meggyújtását rendezvények teszik 
még meghittebbé, boldogabbá. Szívünk kitárul, segítőkészségünk 
megduplázódik, bár ezt a kitárulkozást egész évben kellene alkal-
mazni.

Bálint Sándor alpolgármester köszöntötte az ünneplőket advent 
negyedik gyertyájának meggyújtásakor

Az adventi tárlaton szereplő művek egy része (a kiállítás január 
31-ig látható a Pannóniában)

Nagyszámú érdeklődő jelenlétében szentelték fel a vörösberényi 
református templom új orgonáját

Boda Balázs képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat a Lounge kávé-
zóban (megtekinthető január 31-ig)

Cimborák a Nemzeti Múzeumban 
Születésnapot ünnepeltünk december 20-án délelőtt 10-től este 10-

ig, és Csorba László főigazgató jóvoltából vendégei lehettünk a Nemze-
ti Múzeumnak, Almáditól-Dunaújvárosig az ország számos településéről. 
Zenét, verset és mesét hallgattunk hírességektől, régi cimboráktól, ismert 
előadóktól. Együtt jártuk a múzeum termeit, megnéztük a kiállítást, rá-
csodálkoztunk a történelem és irodalom könyvekből ismert képekre, tár-
gyakra. Találkoztunk és beszélgettünk régi és új cimboráinkkal.

Az Cimbora műsora immár 41 éve, 1973-ban indult a Magyar Te-
levízió képernyőjén, Benedek Elek erdélyi gyermekújságjának folyta-
tásaként. Elek apó Cimborája azonban a múlt században egy évtize-
det sem ért meg, 1922-ben indult, s bármilyen kedves volt a gyere-
keknek, a 30-as évek világválsága elsodorta. Üzenete azonban, az ér-
tékre és a toleranciára nevelés, örökérvényű maradt. Sokat tanultunk 
tőle, de a kor szellemének megfelelően, a Cimbora műsor a televí-
zió képernyőjén keresztül teremtett hasonló kapcsolatot a gyerekek-
kel, tőle örököltük nyári táboraink ötletét, a Balaton partjára. Bala-
tonalmádiban gyűjtöttük össze hosszú éveken át a tehetséges író, köl-
tő, képzőművész és zenész cimboráinkat. A műsoron felnőtt gene-
rációknak hiányozni kezdett a Cimbora. Cimbora klubok alakultak 
és működnek országszerte, történelmi Cimbora interaktív játékterek 
születtek sok kis és nagy cimbora játszik együtt egy-egy alkalommal. 
Megünnepeltük a 40 éves születésnapot, és a 2013-as ünneplés város-
ról-városra nem ért véget 2014-ben sem. S büszkén állíthatjuk, hogy 
felnőtt Cimboráinkkal összefogva – határon innen és túlról –, ismét 
kitaláltunk valamit és időről-időre ismét találkozhatunk Magyaror-
szág jeles helyein. Elek apó, onnan a felhők mögül úgy látszik velünk 
van, és legfőbb cimboránkkal, Kányádi Sándor költővel segít minket, 
aki nemcsak Benedek Elek erdélyi követe, hanem a kezdetektől a mű-
sor és a tábor fővédnöke volt. 2015-ben a nyolcadik Elek apó kutat 
avatjuk Balatonalmádiban, reméljük folytatjuk a sort Cimbora város-
okban és megyünk Dévára, majd az erdélyi Gyímesfelsőfokra.

Várunk ezentúl is mindenkit, aki nézőnk, szereplőnk, cimbora 
klubunk tagja vagy csak egyszerűen szerette a Cimborát! Regiszt-
rálni is szeretnénk a cimboráinkat, a baujsag@gmail.com-ra várjuk 
fényképes jelentkezéseket. Örülnénk, ha emlékeitekkel egy cimbo-
ra történettel, egy vagy több fotóval megajándékoznátok bennün-
ket. Szeretnénk többször találkozni azokkal, akikkel kapcsolatban 
voltunk valaha.

Balatonalmádi Cimbora híradásaink megtalálhatók a www.
almadiert.hu honlapon.

Egy-két eseményről szeretnék írni pár mondatban. Hagyomány-
nyá vált Almádiban az Adventi Tárlat, a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár ad otthont ennek a rendezvénynek. Városunk 
büszke lehet a kiállító művészekre, hogy csak párat említsek: Fülöp 
Lajos az idei tárlat főszervezője, Veszeli Lajos, Hunyadi Gábor, Kul-
csár Ágnes, Vágfalvi Ottó és nem utolsó sorban Pászti György fotó-
művész. 30 művész hozhatta el két remek alkotását.

Hogy az adventi ünnep színesebb legyen, a művelődési ház előt-
ti téren a kis fenyő „kuckókban” kínálták portékáikat az árusok, 
szebbnél szebb tárgyakkal csalogatták a látogatókat.

Kézműves foglalkoztatók játszóházak álltak a gyermekek és a fel-
nőttek örömére, közösen készíthettek remek alkotásokat. Nagyon 
megható volt számomra és sokak számára a negyedik gyertyagyúj-

tás, Bálint Sándor alpolgármester úr  köszöntötte az ünneplőket, és 
örömét fejezte ki, hogy minden egyes gyertyagyújtásra szép szám-
mal gyűltek össze a várakozás ideje alatt. Majd Szabó János kato-
likus plébános ünnepi beszéde a szeretetre hívta fel figyelmünket, 
Steinbach József református püspök úr arra kérte az embereket, 
hogy szívünkben áradjon a melegség ne csak karácsony tájékán, ha-
nem az év minden napján, hogy soha ne feledkezzünk meg szerette-
inkről, szüleinkről, gyermekeinkről, barátainkról sőt még az ellen-
ségeinkről sem.

A negyedik gyertyát egy Almádiban élő kisfiú, Dávid gyújtot-
ta meg, egy-egy idős néni szemében könnycseppek jelentek meg a 
meghatódottságtól.

Az ünnepi gyertyagyújtás után a Dallamvilág Musical és Nosztal-
gia csoport adott remek összeállítást. 

Zárásként Toldi Éva újságíró, tanár magyar advent képben, dal-
ban, versben Nagy Gáspár örökbecsű gondolataival remek összeállí-
tásának lehettünk részesei.

„El kell érnünk Betlehembe …”
Az Advent az elcsendesedés, magunkba szállás jegyében telt el, 

minden szervezőnek köszönettel tartozunk.
Hegyi Ilona

Vasutartjáró
Az almádi fotósok karácsonyi ajándékaként megnyílt az „Én 

Almádiáim 2” fotókiállítás az aluljáróban. A már felújított lépcsők, az 
új világítás és a közeljövőben megfiatalodó járófelület szinte kiállító-
termi hangulatot varázsol a sínek alá. A MÁV értékelte a város igyeke-
zetét, és 23 millió forintot fordít az aluljáró felújítására. Az első képek 
között szereplő – Pászti György keze munkáját dicsérő – montázson 
jól látszik a döbbenetes különbség: ilyen volt, ilyen lett.

A második fotóskiállítás is Almádi képeket tár a szemlélő elé, is-
mét bebizonyítva hogy sok rejtett szépség teszi szerethetővé város-
unkat. Ez alkalommal már 26 alkotó 70 képe került a falakra, ör-
vendetes hogy sok fiatal jelentkezett munkájával, remélhetőleg a kö-
vetkező Almádi Tárlaton már többek alkotása is bekerülhet a kiál-
lított művek közé.

A kiállítás támogatói: Balatonalmádi Város Önkormányzata, MÁV, 
Almádi Városgondnokság, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület. Kö-
szönjük  a segítséget, külön köszönet a Városgondnokság dolgozóinak 
és Agg Z. Tamásnak. A kiállítás június végéig lesz látható. 

Fiatalok karácsonyi összefogása
Régóta hagyomány, hogy karácsony közeledtével, az egyedülál-

ló időseket, szeretet csomaggal lepi meg a Római Katolikus Plébá-
nia. A Szent Erzsébet köténye, Szabó János plébános atya vezetésé-
vel sok éve működik. Advent első három hétvégéjén gyűjtik a tartós 
élelmiszer adományokat a plébániákon, amelyeket az ünnep előtt 
lelkes önkéntesek segítségével jutatnak el az idősekhez. A tavalyi év-
ben a fiatalság is csatlakozott a kezdeményezéshez, és az általuk ked-
velt két szórakozóhelyen ( Méj’víz, Picuri) elhelyezett perselyekben 
szép összeg (20 ezer forint) gyűlt össze. 

Idén is szerettek volna segíteni, és külön örömünkre szolgált, 
hogy a 2014-es évben, a tavalyi két hely mellett, újak is csatlakoz-
tak. A Gourmet Bisztro és Jóbarátok Halsütödén kívül a Bor és Szó-
da Klubban is adakozhattak az ott megforduló vendégek. Három 
hétvége alatt 53 ezer forint gyűlt össze, amelyet átadtunk a plébá-
nos úrnak, és ezzel az összeggel kiegészülve, idén 115 nyugdíjasnak 
tudott örömet okozni Szent Erzsébet köténye. 

Köszönet illeti az összes adakozót, az önkénteseket, és a helyek tu-
lajdonosait, hogy csatlakoztak a kezdeményezéshez. Szakál Dániel 

Polgárőr hírek
Kedves olvasók! A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület vezeté-

se és tagjai nevében boldog, eredményes új esztendőt kívánok 
önöknek!

Bízunk benne, az ünnepek valóban békésen teltek. Balatonal-
mádi polgárőrei a karácsonyi ünnepek környékén fokozott ellen-
őrzést tartottak városunk területén. Egyesületünk tagjai szeptem-
ber óta 152 óra ellenőrzést tartottak a rendőrökkel közösen a Ba-
latonalmádi kapitánysághoz tartozó településeken is, így hozzá-
járulva Balatonalmádi és a környező települések biztonságához.

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségétől munkánk támo-
gatására új kerékpárt kaptunk, melyet még december hónapban át-
vehettünk. Az új eszköz nagy segítség a járőr szolgálatoknál, így adott 
időn belül nagyobb területeket tudunk ellenőrzés alá vonni.

Egyesületünk ebben az évben is szeretné fokozni tevékenysé-
gét, melyhez új tagok felvételét tervezzük. Szeretnénk nyitni a fia-
talok felé és bízunk benne, hogy sikerül a 20–30 év közötti Almádi 
lakosokat is bevonni munkánkba, hogy városunk biztonsága hosz-
szú távra biztosított legyen. Számfira Balázs  Polgárőr Egyesület                                                             

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyúj-

tás. Érted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben fel-
ajánlott adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett össze-
get kályha vásárlására fordította rászoruló családok számára, vala-
mint ebből támogatta a gyermekek nyári táboroztatását is.

Kérjük, hogy a következő évben is támogassák alapítványunkat 
adójuk egy százalékának felajánlásával.

Az alapítvány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 
11748083-20022727 Az alapítvány kuratóriuma

Köszönet
Minden barátunk előtt meghajtjuk fejünket, aki osztozott mély 

gyászunkban.
 Czuczor család

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti
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levízió képernyőjén, Benedek Elek erdélyi gyermekújságjának folyta-
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sor és a tábor fővédnöke volt. 2015-ben a nyolcadik Elek apó kutat 
avatjuk Balatonalmádiban, reméljük folytatjuk a sort Cimbora város-
okban és megyünk Dévára, majd az erdélyi Gyímesfelsőfokra.

Várunk ezentúl is mindenkit, aki nézőnk, szereplőnk, cimbora 
klubunk tagja vagy csak egyszerűen szerette a Cimborát! Regiszt-
rálni is szeretnénk a cimboráinkat, a baujsag@gmail.com-ra várjuk 
fényképes jelentkezéseket. Örülnénk, ha emlékeitekkel egy cimbo-
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mal gyűltek össze a várakozás ideje alatt. Majd Szabó János kato-
likus plébános ünnepi beszéde a szeretetre hívta fel figyelmünket, 
Steinbach József református püspök úr arra kérte az embereket, 
hogy szívünkben áradjon a melegség ne csak karácsony tájékán, ha-
nem az év minden napján, hogy soha ne feledkezzünk meg szerette-
inkről, szüleinkről, gyermekeinkről, barátainkról sőt még az ellen-
ségeinkről sem.

A negyedik gyertyát egy Almádiban élő kisfiú, Dávid gyújtot-
ta meg, egy-egy idős néni szemében könnycseppek jelentek meg a 
meghatódottságtól.

Az ünnepi gyertyagyújtás után a Dallamvilág Musical és Nosztal-
gia csoport adott remek összeállítást. 

Zárásként Toldi Éva újságíró, tanár magyar advent képben, dal-
ban, versben Nagy Gáspár örökbecsű gondolataival remek összeállí-
tásának lehettünk részesei.

„El kell érnünk Betlehembe …”
Az Advent az elcsendesedés, magunkba szállás jegyében telt el, 

minden szervezőnek köszönettel tartozunk.
Hegyi Ilona

Vasutartjáró
Az almádi fotósok karácsonyi ajándékaként megnyílt az „Én 

Almádiáim 2” fotókiállítás az aluljáróban. A már felújított lépcsők, az 
új világítás és a közeljövőben megfiatalodó járófelület szinte kiállító-
termi hangulatot varázsol a sínek alá. A MÁV értékelte a város igyeke-
zetét, és 23 millió forintot fordít az aluljáró felújítására. Az első képek 
között szereplő – Pászti György keze munkáját dicsérő – montázson 
jól látszik a döbbenetes különbség: ilyen volt, ilyen lett.

A második fotóskiállítás is Almádi képeket tár a szemlélő elé, is-
mét bebizonyítva hogy sok rejtett szépség teszi szerethetővé város-
unkat. Ez alkalommal már 26 alkotó 70 képe került a falakra, ör-
vendetes hogy sok fiatal jelentkezett munkájával, remélhetőleg a kö-
vetkező Almádi Tárlaton már többek alkotása is bekerülhet a kiál-
lított művek közé.

A kiállítás támogatói: Balatonalmádi Város Önkormányzata, MÁV, 
Almádi Városgondnokság, Balatonalmádi Turisztikai Egyesület. Kö-
szönjük  a segítséget, külön köszönet a Városgondnokság dolgozóinak 
és Agg Z. Tamásnak. A kiállítás június végéig lesz látható. 

Fiatalok karácsonyi összefogása
Régóta hagyomány, hogy karácsony közeledtével, az egyedülál-

ló időseket, szeretet csomaggal lepi meg a Római Katolikus Plébá-
nia. A Szent Erzsébet köténye, Szabó János plébános atya vezetésé-
vel sok éve működik. Advent első három hétvégéjén gyűjtik a tartós 
élelmiszer adományokat a plébániákon, amelyeket az ünnep előtt 
lelkes önkéntesek segítségével jutatnak el az idősekhez. A tavalyi év-
ben a fiatalság is csatlakozott a kezdeményezéshez, és az általuk ked-
velt két szórakozóhelyen ( Méj’víz, Picuri) elhelyezett perselyekben 
szép összeg (20 ezer forint) gyűlt össze. 

Idén is szerettek volna segíteni, és külön örömünkre szolgált, 
hogy a 2014-es évben, a tavalyi két hely mellett, újak is csatlakoz-
tak. A Gourmet Bisztro és Jóbarátok Halsütödén kívül a Bor és Szó-
da Klubban is adakozhattak az ott megforduló vendégek. Három 
hétvége alatt 53 ezer forint gyűlt össze, amelyet átadtunk a plébá-
nos úrnak, és ezzel az összeggel kiegészülve, idén 115 nyugdíjasnak 
tudott örömet okozni Szent Erzsébet köténye. 

Köszönet illeti az összes adakozót, az önkénteseket, és a helyek tu-
lajdonosait, hogy csatlakoztak a kezdeményezéshez. Szakál Dániel 

Polgárőr hírek
Kedves olvasók! A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület vezeté-

se és tagjai nevében boldog, eredményes új esztendőt kívánok 
önöknek!

Bízunk benne, az ünnepek valóban békésen teltek. Balatonal-
mádi polgárőrei a karácsonyi ünnepek környékén fokozott ellen-
őrzést tartottak városunk területén. Egyesületünk tagjai szeptem-
ber óta 152 óra ellenőrzést tartottak a rendőrökkel közösen a Ba-
latonalmádi kapitánysághoz tartozó településeken is, így hozzá-
járulva Balatonalmádi és a környező települések biztonságához.

A Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségétől munkánk támo-
gatására új kerékpárt kaptunk, melyet még december hónapban át-
vehettünk. Az új eszköz nagy segítség a járőr szolgálatoknál, így adott 
időn belül nagyobb területeket tudunk ellenőrzés alá vonni.

Egyesületünk ebben az évben is szeretné fokozni tevékenysé-
gét, melyhez új tagok felvételét tervezzük. Szeretnénk nyitni a fia-
talok felé és bízunk benne, hogy sikerül a 20–30 év közötti Almádi 
lakosokat is bevonni munkánkba, hogy városunk biztonsága hosz-
szú távra biztosított legyen. Számfira Balázs  Polgárőr Egyesület                                                             

Köszönet
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ „Kéznyúj-

tás. Érted Alapítvány” kuratóriuma megköszöni a tavalyi évben fel-
ajánlott adójuk egy százalékát. Az Alapítvány a beérkezett össze-
get kályha vásárlására fordította rászoruló családok számára, vala-
mint ebből támogatta a gyermekek nyári táboroztatását is.

Kérjük, hogy a következő évben is támogassák alapítványunkat 
adójuk egy százalékának felajánlásával.

Az alapítvány adószáma: 18938216-1-19, számlaszám: 
11748083-20022727 Az alapítvány kuratóriuma

Köszönet
Minden barátunk előtt meghajtjuk fejünket, aki osztozott mély 

gyászunkban.
 Czuczor család

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti
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2014. január közepétől február közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

JÉG ESETÉN JEGES HÉTVÉGÉK A BALATONON!
Információ: +36 88 542 515 (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár) 

Január 16. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Életszemlélet, önismeret és kommunikáció fejlesztése. Pozitív életszemlélet ki-
alakítása. Boldogságérzés. Az önismeret fontossága. Az önkép és annak fejlesz-
tése. Kommunikáció a hétköznapokban. A kommunikáció fajtái. Beszéd, ki-
nyilvánítás, igazi kommunikáció. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 17. szombat 8-15 óra
ALMÁDI KUPA TEREPFUTÓ VERSENY 
Teljesítménytúra. Rajt-cél: Pannónia 
Szervező Hites Viktor +36 30 347 6356

Január 23. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Kiegyensúlyozott szexualitás, a szexuális kultúra fejlesztése. A szexualitás sze-
repe az egészséges testi és lelki egészség megteremtésében. A szexualitás szerepe 
a stresszoldásban és az öngyógyításban. Szexualitás és kommunikáció. Szexuális 
kultúrák: fejlett országok, természeti népek, India, Kína, Japán. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 23-24. péntek-szombat 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2015. – PANNÓNIA SZÜLETÉSNAPJA 
Január 23. péntek 17 óra
PANNÓNIA TEHETSÉGEI – bemutatkoznak a városi művészeti csoportok 
Január 24. szombat 
15 óra HELYI ÉRTÉKEINK ORSZÁGOS MÉRTÉKKEL: bemutatkozik Bala-
tonalmádi Város Értéktár Bizottsága.  
Dr. Gráfik Imre elnök bemutatja a városi bizottság munkáját 
15 órától – MESÉK, DALOK, CIMBORÁK a gyerekkönyvtárban
18 óra MAGYAR KULTÚRA NAPJA. 
Helyszín: Pannónia nagyterem

Január 30. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Az egyszerű életvezetés művészete. Életvezetési modellek. A családban tanult mo-
dell és ennek hatása. A média szerepe az életvezetési modellek kialakulásában. Jó 
életvezetés: őszinte kommunikáció, önismeret. Az egyén és a család. Önismeret 
fejlesztése. Folyamatos tanulás, nyitottság, az új befogadása, hibáink felismerése. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 31. szombat 
TIPEGŐK FARSANGJA 
Helyszín: Pannónia
Szervező Baba Mama Klub, Pannónia. Információ Tardi Hajnalka +36 30 452 2996 

Február 6. péntek 17 óra 
KOLLARICS ERIKA (Balatonalmádi) kiállításának megnyitója 
Helyszín: Pannónia
A kiállítás megtekinthető február 27-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Információ +36 88 542 515  

Február 7. szombat 8.30 illetve 19 órától 
BASHE közgyűlés HORGÁSZBÁL 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
Információ Szenthe Zsolt +36 70 633 6506

Február 14. szombat 
ALMÁDI PÓDIUM 
Helyszín: Pannónia  
Információ +36 88 542 515 

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Január 16. péntek 17 óra 

„Gombászösvényeken” c. természetfilm
Február 13. péntek 17 óra 
Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: Szenthe László
Helyszín: Pannónia olvasóterem

BABA-MAMA KLUB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Január 16. péntek 10 óra. Téma: Hova menjünk gyermekeinkkel? ‒ avagy prog-
ramlehetőségek télen-nyáron
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
Január 13.  Évnyitó összejövetel
Január 24.  Vince napi pincejárás, szomszédolás. 
Felelős: Lőrincz József
Február 10.  A vegyszeres növényvédelem legújabb fegyverei. 
Előadó: Dr. Nagy Krisztina kertészmérnök

BALATONALMÁDI NÉPTÁNC MŰHELY
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató Kreutz Károly +36 70 383 4455

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 órakor 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 30 947 2293 babklub@gmail.com

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

CIMBORA
Foglalkozás január 24-én a gyermekkönyvtárban. 
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. 
Vezető 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 5048
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

GOOGLE-KÉPZÉS
Szervező: Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Kapcsolattartó Benedek Anna elnök +36 30 791 3208

Helyszín: Pannónia 1. terem
részvétel előzetes jelentkezéssel és regisztrációval

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

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig a könyvtárban.
Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap 
második péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Filmklub január 21-től szerdánként 17.15-től az 1. teremben
Elnök Kovács István +36 88 430 091 
Titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446

IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÖR 
Varrótű Tanoda (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.). 
Információ Cz. Tóth Hajnalka+36 30 611 0242

ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK JÁTSZÓHÁZ
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től a 
Pannóniában. 
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +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
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!”
Klubunkban a Montessori-pedagógia által inspirált, 
otthon használható játékokat készítünk anyukákkal közösen, 
óvodás korú gyermekeink számára, amiket aztán mindenki hazavihet. 
Kéthetente tartunk foglalkozásokat 
a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(Baross G. u. 32.). 
Időpontok: jan. 8., jan. 22., febr. 5., febr. 19. - 16.30-17.30.     
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. A részvétel regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezési határidő: jan. 6., illetve jan. 20.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Sebestyén-Tóth Orsolya toth.orsolya13@gmail.com, +36 20 926 1085
fb: Montessori-klub, Balatonalmádi

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 Pan-
nónia 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

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 Sportegyesület - 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
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

„ÚJRA ÖLTÜNK ÉS ÖRÖKÍTÜNK”
60 órás hímző-tanfolyam a Vörösberényi Kultúrházban a Nemzeti Művelődési 
Intézet finanszírozásában  
Információ Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 
Foglalkozások: január 12 és 26. 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Január 14. szerda 16 órától
Egészségmegőrző sorozat 1.
Észszerű táplálkozás, méregtelenítés, salaktalanítás
Január 28 szerda 16 órától
Pótszilveszter, pezsgős koccintás, tombola
Zenés szüli napi rendezvény - Zenél: Tóth István
Február 11. szerda 16 órától  
Egészségmegőrző sorozat 2. 
Rendszeres m ozgást, aktí v p ihenés -  Tornagyakorlatok                                                                                                                                             
Február 14. szombat 19 órától
Fergeteges farsangi bál - Jelmezek felvonulása, díjazása

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 Veleginé 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

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

Köszönet
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely ré-

szére tárgyi adománygyűjtést szerveztünk a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskolában. Hála nektek rengeteg takaró, törölköző és egyéb 
melegítésre alkalmas textil gyűlt össze, aminek télen nagy hasz-
nát veszi az egyesület. Ezeken felül érkeztek még konzerv és szá-
raz táp felajánlások is, amikre évszaktól függetlenül mindig nagy 
szükség van.

Továbbá itt is szeretném megköszönni az iskola igazgatójának, Ács 
Attilának azt a pozitív hozzáállását, amivel megkeresésemre reagált,  és 
biztosította a gyűjtés helyszínét. Ismét megtapasztalhattuk, hogy egy 
pici (energia) ráfordítással hatalmasat tudunk segíteni, és a számunkra 
már szükségtelen dolgokat máshol még kiválóan tudják hasznosítani. 

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességé-
hez! Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása, Pa-
csi nektek. Harcos Csilla
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rENDEZVÉNYEK VÁrOSUNKBaN 

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

JÉG ESETÉN JEGES HÉTVÉGÉK A BALATONON!
Információ: +36 88 542 515 (Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár) 

Január 16. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Életszemlélet, önismeret és kommunikáció fejlesztése. Pozitív életszemlélet ki-
alakítása. Boldogságérzés. Az önismeret fontossága. Az önkép és annak fejlesz-
tése. Kommunikáció a hétköznapokban. A kommunikáció fajtái. Beszéd, ki-
nyilvánítás, igazi kommunikáció. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 17. szombat 8-15 óra
ALMÁDI KUPA TEREPFUTÓ VERSENY 
Teljesítménytúra. Rajt-cél: Pannónia 
Szervező Hites Viktor +36 30 347 6356

Január 23. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Kiegyensúlyozott szexualitás, a szexuális kultúra fejlesztése. A szexualitás sze-
repe az egészséges testi és lelki egészség megteremtésében. A szexualitás szerepe 
a stresszoldásban és az öngyógyításban. Szexualitás és kommunikáció. Szexuális 
kultúrák: fejlett országok, természeti népek, India, Kína, Japán. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 23-24. péntek-szombat 
MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2015. – PANNÓNIA SZÜLETÉSNAPJA 
Január 23. péntek 17 óra
PANNÓNIA TEHETSÉGEI – bemutatkoznak a városi művészeti csoportok 
Január 24. szombat 
15 óra HELYI ÉRTÉKEINK ORSZÁGOS MÉRTÉKKEL: bemutatkozik Bala-
tonalmádi Város Értéktár Bizottsága.  
Dr. Gráfik Imre elnök bemutatja a városi bizottság munkáját 
15 órától – MESÉK, DALOK, CIMBORÁK a gyerekkönyvtárban
18 óra MAGYAR KULTÚRA NAPJA. 
Helyszín: Pannónia nagyterem

Január 30. péntek 17 óra
AKTÍV ÉLETMÓD ELŐADÁSOK
Az egyszerű életvezetés művészete. Életvezetési modellek. A családban tanult mo-
dell és ennek hatása. A média szerepe az életvezetési modellek kialakulásában. Jó 
életvezetés: őszinte kommunikáció, önismeret. Az egyén és a család. Önismeret 
fejlesztése. Folyamatos tanulás, nyitottság, az új befogadása, hibáink felismerése. 
Helyszín: Pannónia gyermekkönyvtára
Az előadások az EFI Balatonalmádi szervezésében hallhatók és ingyenesek. 
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0077

Január 31. szombat 
TIPEGŐK FARSANGJA 
Helyszín: Pannónia
Szervező Baba Mama Klub, Pannónia. Információ Tardi Hajnalka +36 30 452 2996 

Február 6. péntek 17 óra 
KOLLARICS ERIKA (Balatonalmádi) kiállításának megnyitója 
Helyszín: Pannónia
A kiállítás megtekinthető február 27-ig, az intézmény nyitva tartási idejében. 
Információ +36 88 542 515  

Február 7. szombat 8.30 illetve 19 órától 
BASHE közgyűlés HORGÁSZBÁL 
Helyszín: Pannónia 
Szervező: Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
Információ Szenthe Zsolt +36 70 633 6506

Február 14. szombat 
ALMÁDI PÓDIUM 
Helyszín: Pannónia  
Információ +36 88 542 515 

KISCSOPORTOK, SZAKKÖRÖK, FOGLALKOZÁSOK

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Január 16. péntek 17 óra 

„Gombászösvényeken” c. természetfilm
Február 13. péntek 17 óra 
Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: Szenthe László
Helyszín: Pannónia olvasóterem

BABA-MAMA KLUB
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Január 16. péntek 10 óra. Téma: Hova menjünk gyermekeinkkel? ‒ avagy prog-
ramlehetőségek télen-nyáron
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
Január 13.  Évnyitó összejövetel
Január 24.  Vince napi pincejárás, szomszédolás. 
Felelős: Lőrincz József
Február 10.  A vegyszeres növényvédelem legújabb fegyverei. 
Előadó: Dr. Nagy Krisztina kertészmérnök

BALATONALMÁDI NÉPTÁNC MŰHELY
Minden csütörtökön 18.30-tól a Vörösberényi Kultúrházban
Oktató Kreutz Károly +36 70 383 4455

BALATONALMÁDI VÁROS VEGYESKARA
Minden hét keddjén és csütörtökén 18-20 órakor 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 30 947 2293 babklub@gmail.com

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

CIMBORA
Foglalkozás január 24-én a gyermekkönyvtárban. 
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. 
Vezető 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 5048
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

GOOGLE-KÉPZÉS
Szervező: Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Kapcsolattartó Benedek Anna elnök +36 30 791 3208

Helyszín: Pannónia 1. terem
részvétel előzetes jelentkezéssel és regisztrációval

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

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30-17.30-ig a könyvtárban.
Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap 
második péntekén 16.30- 17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Filmklub január 21-től szerdánként 17.15-től az 1. teremben
Elnök Kovács István +36 88 430 091 
Titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446

IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES SZAKKÖR 
Varrótű Tanoda (Balatonalmádi, Veszprémi út 11.). 
Információ Cz. Tóth Hajnalka+36 30 611 0242

ISKOLÁBA KÉSZÜLÖK JÁTSZÓHÁZ
Kiscsoportos fejlesztés 5-6 éves tanköteles gyermekeknek szerdán 16.45-től a 
Pannóniában. 
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +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
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!”
Klubunkban a Montessori-pedagógia által inspirált, 
otthon használható játékokat készítünk anyukákkal közösen, 
óvodás korú gyermekeink számára, amiket aztán mindenki hazavihet. 
Kéthetente tartunk foglalkozásokat 
a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(Baross G. u. 32.). 
Időpontok: jan. 8., jan. 22., febr. 5., febr. 19. - 16.30-17.30.     
Részvételi díj: 500 Ft/alkalom. A részvétel regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezési határidő: jan. 6., illetve jan. 20.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Sebestyén-Tóth Orsolya toth.orsolya13@gmail.com, +36 20 926 1085
fb: Montessori-klub, Balatonalmádi

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 Pan-
nónia 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

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 Sportegyesület - 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
Szervező: FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

„ÚJRA ÖLTÜNK ÉS ÖRÖKÍTÜNK”
60 órás hímző-tanfolyam a Vörösberényi Kultúrházban a Nemzeti Művelődési 
Intézet finanszírozásában  
Információ Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 
Foglalkozások: január 12 és 26. 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 5274

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Január 14. szerda 16 órától
Egészségmegőrző sorozat 1.
Észszerű táplálkozás, méregtelenítés, salaktalanítás
Január 28 szerda 16 órától
Pótszilveszter, pezsgős koccintás, tombola
Zenés szüli napi rendezvény - Zenél: Tóth István
Február 11. szerda 16 órától  
Egészségmegőrző sorozat 2. 
Rendszeres m ozgást, aktí v p ihenés -  Tornagyakorlatok                                                                                                                                             
Február 14. szombat 19 órától
Fergeteges farsangi bál - Jelmezek felvonulása, díjazása

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 Veleginé 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

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

Köszönet
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely ré-

szére tárgyi adománygyűjtést szerveztünk a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskolában. Hála nektek rengeteg takaró, törölköző és egyéb 
melegítésre alkalmas textil gyűlt össze, aminek télen nagy hasz-
nát veszi az egyesület. Ezeken felül érkeztek még konzerv és szá-
raz táp felajánlások is, amikre évszaktól függetlenül mindig nagy 
szükség van.

Továbbá itt is szeretném megköszönni az iskola igazgatójának, Ács 
Attilának azt a pozitív hozzáállását, amivel megkeresésemre reagált,  és 
biztosította a gyűjtés helyszínét. Ismét megtapasztalhattuk, hogy egy 
pici (energia) ráfordítással hatalmasat tudunk segíteni, és a számunkra 
már szükségtelen dolgokat máshol még kiválóan tudják hasznosítani. 

Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult az akció sikerességé-
hez! Bízom benne, hogy az összefogásnak lesz még folytatása, Pa-
csi nektek. Harcos Csilla
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Anyanyelvünkről
Akár...

Ki ne hallaná nap nap után a televízióban, olvasná az újságokban 
az ilyesféle hirdetést: „Ezen a héten akár 50 % kedvezménnyel vásá-
rolhatja meg...” Én az ilyet némi gyanúval fogadom, és azt érzem mö-
götte, hogy van a boltnak néhány cikke, amit fél áron adna, de zöm-
mel általában kevesebb kedvezményt kínál, ha bemegyek a boltba. 

 A Magyar Értelmező Kéziszótárban ez áll: I. Határozószó (Meg-
engedő vagy feltételes értelmű mondatban.) 1. Akár ne is mondd! 
Akár most is jöhetsz. Akárcsak, legalább. Bár láthatnám, akár csak 
egyszer is. 2. Ha kell, ha szükséges: Akár egy ezrest is adok érte. 
II. Kötőszó: Hasonlítás bevezetésére: Karcsú akár a nád. III. Páros, 
esetleg háromszoros használatban, két vagy három választási lehető-
séget megjelölő szavak, ill. választó mondatok kapcsolására; mind-
egyikre érvényes következtetéssel, gyakran feltételes értelemben: 
akár hiszed, akár nem; akár így, akár úgy, akár amúgy.

Nézzünk most szét a sajtóban: miként találkozunk e szóval. „Még 
az anyanyelvre is érvényes az, hogy akár többször is változhat.” – 
„Megtanítjuk angolul, akár hathetes tanfolyamon.” – „Bebizonyo-
sodott, hogy a népzenék, akár a magyar nyelv, gyökökre épülnek.” 

„Tőlem, akár máris indulhatunk.” – „Türelem, de a levest akár 
máris hozhatom.” .

Felnőtt korban, vagy akár 16–18 évesen is tanulja meg valaki egy 
más ország nyelvét, akkor sem fogja azt anyanyelvként használni. 
Mondok erre egy példát. Húsz éve él Németországban egy isme-
rősöm, akivel a minap alkalmam volt németül beszélgetnem, hogy 
gyakoroljam a nyelvet. Azt kértem tőle, hogy hangosan kimondva 
szorozzon meg két számot. És hogyan mondta? Magyarul.

De folytassuk a példákat: nincs jelen, de azért beszélhetünk akár 
róla is.

Diszkriminatív lehet akár egy anyanyelvi szintű nyelvtudás is ide-
gen országban. 

 Írásaimban szívesen idézek versekből. Tóth Árpád: Akár egy bús 
kamasz... c. versének első két sora: 

Akár egy bús kamasz, ki csendes éjszakán
Holdfényes ablakon néz, s lágy, nyári dalt dalol...
Vagy olvassuk el Petőfi Sándor: Álmodom-e? c. versének második 

versszakát: 
Akár leány, / Akár tündér lenne,
Mit bánom én, / Csak belém szeretne!
Használhatunk – értelemszerűen – más szót is, az „akár” helyett. 

Pl. két fenti idézetben: Bebizonyosodott, hogy a népzenék, mint a 
magyar nyelv, gyökökre épülnek. – Megtanítjuk angolul, már hat-
hetes tanfolyamon. De értelemzavarás nélkül még el is hagyhatjuk: 
Ott egyes üzletek (akár) 23 óráig is nyitva tarthatnak.

Legyünk figyelmesek az „akár” megjegyzéssel kínált áruk áraira!
lang.miklos@chello.hu

Kisművészek a Kab-hegyen A vörösberényi iskola hírei

Könyvtári kölcsönzőhely
A városi könyvtár január 28-án megnyitja kölcsönzőhelyét a 

vörösberényi kultúrházban. Könyvet bárki kölcsönözhet, aki már be-
iratkozott olvasója a könyvtárnak, vagy ott, helyben könyvtári tagsá-
got vált ki. A beiratkozás feltételei és a kölcsönzés szabályai azono-
sak a könyvtár használati szabályaival. A helyszínen körülbelül ezer 
könyvből lehet választani, de a városi könyvtár egész állománya ren-
delkezésre áll. A kölcsönzőhely szeptembertől júniusig minden szer-
dán 14-16 óráig tart nyitva. 

A könyvtárosok szeretettel várják önöket!

2014 augusztusában egy hétre zeneszótól és kopácsolástól lett 
hangos a Bakonyban, a Kab-hegyen található Hubertus Erdészeti 
Erdei Iskola. Immár 2. alkalommal került megrendezésre az a mű-
vészeti-természettudományi tábor, ahol huszonnyolc, 8 és 17 év kö-
zötti fiatal fiú és lány ismerhette meg a Bakony állatvilágát, fejleszt-
hette fafaragó tudását, tanulhatta meg a keresztszemes hímzés forté-
lyait és muzsikálhatott együtt. Mindezt hat pedagógus és önkéntes 
segítségével, akik társadalmi munkában vállalták a szervezést, a tá-
borvezetést és a szakmai foglalkozások vezetését. 

A gyerekek megismerkedtek dr. Horváth Attila és Sári Csaba veze-
tésével a fafaragáshoz használt alapvető eszközökkel, faragási techni-
kákkal, motívumokkal és anyagokkal. A tavalyi táborban már résztve-
vő, „haladó” fafaragók megtanulhatták a spanyolozás technikáját – ez 
a dunántúli pásztorok által alkalmazott hagyományos díszítő eljárás -, 
amelynek alkalmazásával tükröst készítettek. A kezdő fafaragók pedig 
egyszerű fatálat, fűszertartót vihettek haza a tábor végén. 

A zenei foglalkozások során a gyerekek megismerkedtek Weber: 
A bűvös vadász című operájával, és énekeltek trubadúr-feldolgozást, 
Beethoven és Gershwin dalokat – vállalkozó kedvű társaik hangsze-
res kíséretével. Zongora, ütős hangszerek, gitár, furulyaszó színesí-
tette a mindennapjainkat, Huiber Gabriella irányításával. 

A természet és a túrázás szerelmesei sem unatkoztak, naponta volt 
lehetőségük kirándulásokat tenni a Kab-hegy tanösvényein.

Természetesen a környék nevezetes szülötteivel, Fekete István-
nal és Molnár Gáborral is foglalkoztunk: esténként Fekete István 
verseiből, novellarészleteiből kaptak ízelítőt a gyerekek, a szabad-
programban Fekete István regényeiből készült filmeket nézhettek, 
és meglátogattuk az ajkai Fekete István emlékparkot is. Az ajkai vá-
rosnézés az Üveggyár, a Bányászati Múzeum és a Kőzettár, valamint 
Molnár Gábor síremlékének megtekintését foglalja magába. 

Horváthné Tompai Mária pedig gondoskodott arról, hogy az izgal-
mas pillanatokat, az elkészült műveket és a szép tájakat megörökítse 
a tábor lakói és az otthon maradottak számára. És persze sok-sok já-
ték, nevetés, foci, Pilates-torna, vetélkedő, csillagnézés, gofri sütés és 
kekszevés,  az utolsó este pedig kiállítás az elkészült műremekekből, 
hangverseny a dalokból, tábortűz cserkész módra, vetélkedő, ének, 
gitárszó. Mindez a felsorolás persze nem tudja visszaadni azt a légkört, 
amelynek részesei lehettünk. Ez alatt az egy hét alatt egymás tisztele-
te és elfogadása, játékosság, egy valódi közösség kiépülése, a szépség és 
az értékek szeretete hatotta át a tábort. Jövőre folytatjuk! 

A tábort a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzata, és az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány támogatta, 
akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 

 dr. Nagy Orsolya, a tábor orvosa

Advent
A karácsony az az ünnep, amelyre közülünk legtöbben úgy gondo-

lunk, mint az igazi ünnepre. Az ünnepre való várakozás izgalmas, gon-
dolatokkal, illatokkal és hangulatokkal egyaránt telített időszaka az ad-
vent négy hete, amelyben az ünnepre hangolódunk, az ünnep szépsé-
gét, békességét igyekszünk megteremteni nemcsak a minket körülvevő 
tárgyakkal, hanem – és elsősorban – a lelki ráhangolódással.

Az adventi időszak kezdetét jelzi a Vörösberényi Általános Iskolá-
ban az a szép szokás, hogy a gyerekek által festett kartonból készült 
hangulatos ablakokat a falra helyezzük, és minden pénteken éneklés 
és versmondás kíséretében három osztály nyitja meg a maga adven-
ti ablakát. Az ablak kitárulásával láthatóvá válik egy-egy tanuló raj-
za vagy festménye, amelyet minden gyermek az adventi időszakra ké-
szít. A legszebbnek ítélt rajzok díszítik az advent időszaka alatt az ab-
lakokat. A rajzok nemcsak szépek, hanem gondolatokat, érzéseket is 
közvetítenek számunkra. Megfigyelhetjük, hogy kinek mi jutott eszé-
be az adventről, a karácsonyi készülődésről, kinek mi fontos az ün-
nep során. Ez a különleges kis kiállítás bepillantást enged a rajzok al-
kotóinak gondolataiba és elgondolkodásra készteti a mű csodálóját is. 

Iskolánkban december 13-án – immár harmadik alkalommal –, 
tartottuk meg az adventi hangversenyt, amelynek célja az volt, hogy 
a zene csodálatos ereje és hatása által, iskolánk tanulóinak zenei és 
előadói tehetségét megmutatva közösen lehessünk részesei az ad-
venti elmélyülésnek, a szeretetre és békességre hangolódásnak. 

gulatban zajló verseny során. A felolvasóversenyen Trázsi Erika tanító-
nő tette oldottabbá a légkört és segítette át a versenyzőket az izgalma-
kon. A gyerekeknek egy egyoldalas szöveget kellett felolvasniuk a három-
tagú zsűri és a népes hallgatóság előtt. A szakmai zsűri tagjai – Navratyil 
Jánosné Ancsa, iskolánk nyugdíjas tanítója, Nádasi Csilla, a Vörösberényi 
Általános Iskola könyvtárosa, Tóth Zsófia, a Pannon Kulturális Központ 
könyvtárosa –, az olvasás pontossága, a kifejezőkészség, a hangerő, az ol-
vasási tempó és a prozódiai szempontok figyelembevételével hozták meg 
döntésüket. Elmondhatjuk, hogy a versenyen részt vevő gyerekek közül 
legtöbben valóban dicséretre méltó színvonalon teljesítették a feladatot 
és sokuk felolvasásából az izgalom ellenére is tükröződött az olvasás sze-
retete. A zsűri elnöke, Nádasi Csilla könyvtáros kiemelte, hogy a könyv-
olvasás különösen fontos értékét őrzik meg azok a tanulók, akik az in-
formációs társadalom korában is érdeklődéssel, odafigyeléssel és szeretet-
tel forgatják a könyveket. A díjazottak: 2. osztályos tanulók 1. helyezett: 
Rozgonyi Gréta – Endrődi Sándor Általános Iskola, Alsóörs 2. helyezett: 
Takács Zsófia – Pilinszky János Általános Iskola, Balatonkenese 3. helye-
zett: Noé Nóra – Györgyi Dénes Általános Iskola, Balatonalmádi. 3. osz-
tályos tanulók 1. helyezett: Karikó Zsolt – Vörösberényi Általános Iskola, 
Balatonalmádi 2. helyezett: Kiss Hanna – Pilinszky János Általános Isko-
la, Balatonkenese 3. helyezett: Csontos Tamás – Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola, Balatonalmádi. 4. osztályos tanulók: 1. helyezett: Várady Lil-
la – Pilinszky János Általános Iskola, Balatonkenese 2. helyezett: Kovács 
Áron – Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi 3. helyezett: Deres 
Péter – Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi Az első három he-
lyezett minden évfolyamból könyvjutalmat vehetett át. A részvételért – a 
tanítói dicséretek mellett –, minden gyermek emléklapot vihetett haza.

Hungarikum
December 13-án a Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozatos tanu-

lói az „Almádiért Közalapítvány” szervezésében a Hungarikumok Gyűj-
teményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyességi, kirakós 
játékokkal ismerkedhettek meg Molnárné Perus Zsuzsa segítségével. Az 
ügyességi, logikai, építős, kirakós játékok sorozatát a modern technikai 
eszközökhöz szokott tanulók nagy érdeklődéssel fogadták. A forgószín-
pad szerűen összeállított játékos, mozgásos feladatok teljesítése közben 
láthatóan valamennyien élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak. „Ez 
volt a legjobb délelőtt”! – harsogták a kicsik a program befejeztével. Kö-
szönjük a szervezőknek és a lebonyolításban segítő tanító néniknek.

Mészáros Márta ének-zene tanárnő nemcsak a koncerten szerep-
lő diákokat készítette fel, neki köszönhetjük azt is, hogy az adventi 
műsor zenedarabjai egy összetartozó, szép egésszé alakultak és való-
di élményt nyújtottak a hallgatóság számára. Az adventi délelőttön 
a 12 hangszeres előadás mellett hallhattuk és láthattuk a felső tago-
zatosokból alakult iskolai kamarakórus előadását is. A 4. B, a 8. B 
osztály és a harmadikos tanulók versmondással és énekléssel járul-
tak hozzá az adventi hangulat megteremtéséhez. 

Az iskola kb. 6 méter magas karácsonyfájára – amelyet szintén e 
napon állítottunk fel –, a gyerekek szívvel-lélekkel készült rajzai is 
felkerültek. Ugyancsak december 13-án nyílt meg az iskola három 
napig tartó adventi kézműves vására, amelyre az iskola tanítói, taná-
rai készítettek gyönyörű kézműves ajándéktárgyakat.

Hangos olvasási verseny
November 26-án rendezte meg iskolánk a már hagyományossá vált ol-

vasási versenyt az alsó tagozatos tanulók számára, melyre a Balatonalmá-
di kistérség iskoláiból vártuk a jelentkezőket. A versenyt Rehák Gézáné 
Zsuzsa néni, iskolánk tanítója késztette elő, és szervezte meg a lebonyolí-
tást is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vártnál többen jelentkeztek és vet-
tek részt az idei felolvasóversenyen. Hat iskolából összesen 42 tanuló ér-
kezett. Szentkirályszabadja, Balatonkenese, Alsóörs, Felsőörs és Balaton-
almádi olvasást kedvelő tanulói mérhették össze képességeiket a jó han-
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Anyanyelvünkről
Akár...

Ki ne hallaná nap nap után a televízióban, olvasná az újságokban 
az ilyesféle hirdetést: „Ezen a héten akár 50 % kedvezménnyel vásá-
rolhatja meg...” Én az ilyet némi gyanúval fogadom, és azt érzem mö-
götte, hogy van a boltnak néhány cikke, amit fél áron adna, de zöm-
mel általában kevesebb kedvezményt kínál, ha bemegyek a boltba. 

 A Magyar Értelmező Kéziszótárban ez áll: I. Határozószó (Meg-
engedő vagy feltételes értelmű mondatban.) 1. Akár ne is mondd! 
Akár most is jöhetsz. Akárcsak, legalább. Bár láthatnám, akár csak 
egyszer is. 2. Ha kell, ha szükséges: Akár egy ezrest is adok érte. 
II. Kötőszó: Hasonlítás bevezetésére: Karcsú akár a nád. III. Páros, 
esetleg háromszoros használatban, két vagy három választási lehető-
séget megjelölő szavak, ill. választó mondatok kapcsolására; mind-
egyikre érvényes következtetéssel, gyakran feltételes értelemben: 
akár hiszed, akár nem; akár így, akár úgy, akár amúgy.

Nézzünk most szét a sajtóban: miként találkozunk e szóval. „Még 
az anyanyelvre is érvényes az, hogy akár többször is változhat.” – 
„Megtanítjuk angolul, akár hathetes tanfolyamon.” – „Bebizonyo-
sodott, hogy a népzenék, akár a magyar nyelv, gyökökre épülnek.” 

„Tőlem, akár máris indulhatunk.” – „Türelem, de a levest akár 
máris hozhatom.” .

Felnőtt korban, vagy akár 16–18 évesen is tanulja meg valaki egy 
más ország nyelvét, akkor sem fogja azt anyanyelvként használni. 
Mondok erre egy példát. Húsz éve él Németországban egy isme-
rősöm, akivel a minap alkalmam volt németül beszélgetnem, hogy 
gyakoroljam a nyelvet. Azt kértem tőle, hogy hangosan kimondva 
szorozzon meg két számot. És hogyan mondta? Magyarul.

De folytassuk a példákat: nincs jelen, de azért beszélhetünk akár 
róla is.

Diszkriminatív lehet akár egy anyanyelvi szintű nyelvtudás is ide-
gen országban. 

 Írásaimban szívesen idézek versekből. Tóth Árpád: Akár egy bús 
kamasz... c. versének első két sora: 

Akár egy bús kamasz, ki csendes éjszakán
Holdfényes ablakon néz, s lágy, nyári dalt dalol...
Vagy olvassuk el Petőfi Sándor: Álmodom-e? c. versének második 

versszakát: 
Akár leány, / Akár tündér lenne,
Mit bánom én, / Csak belém szeretne!
Használhatunk – értelemszerűen – más szót is, az „akár” helyett. 

Pl. két fenti idézetben: Bebizonyosodott, hogy a népzenék, mint a 
magyar nyelv, gyökökre épülnek. – Megtanítjuk angolul, már hat-
hetes tanfolyamon. De értelemzavarás nélkül még el is hagyhatjuk: 
Ott egyes üzletek (akár) 23 óráig is nyitva tarthatnak.

Legyünk figyelmesek az „akár” megjegyzéssel kínált áruk áraira!
lang.miklos@chello.hu
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Könyvtári kölcsönzőhely
A városi könyvtár január 28-án megnyitja kölcsönzőhelyét a 

vörösberényi kultúrházban. Könyvet bárki kölcsönözhet, aki már be-
iratkozott olvasója a könyvtárnak, vagy ott, helyben könyvtári tagsá-
got vált ki. A beiratkozás feltételei és a kölcsönzés szabályai azono-
sak a könyvtár használati szabályaival. A helyszínen körülbelül ezer 
könyvből lehet választani, de a városi könyvtár egész állománya ren-
delkezésre áll. A kölcsönzőhely szeptembertől júniusig minden szer-
dán 14-16 óráig tart nyitva. 

A könyvtárosok szeretettel várják önöket!

2014 augusztusában egy hétre zeneszótól és kopácsolástól lett 
hangos a Bakonyban, a Kab-hegyen található Hubertus Erdészeti 
Erdei Iskola. Immár 2. alkalommal került megrendezésre az a mű-
vészeti-természettudományi tábor, ahol huszonnyolc, 8 és 17 év kö-
zötti fiatal fiú és lány ismerhette meg a Bakony állatvilágát, fejleszt-
hette fafaragó tudását, tanulhatta meg a keresztszemes hímzés forté-
lyait és muzsikálhatott együtt. Mindezt hat pedagógus és önkéntes 
segítségével, akik társadalmi munkában vállalták a szervezést, a tá-
borvezetést és a szakmai foglalkozások vezetését. 

A gyerekek megismerkedtek dr. Horváth Attila és Sári Csaba veze-
tésével a fafaragáshoz használt alapvető eszközökkel, faragási techni-
kákkal, motívumokkal és anyagokkal. A tavalyi táborban már résztve-
vő, „haladó” fafaragók megtanulhatták a spanyolozás technikáját – ez 
a dunántúli pásztorok által alkalmazott hagyományos díszítő eljárás -, 
amelynek alkalmazásával tükröst készítettek. A kezdő fafaragók pedig 
egyszerű fatálat, fűszertartót vihettek haza a tábor végén. 

A zenei foglalkozások során a gyerekek megismerkedtek Weber: 
A bűvös vadász című operájával, és énekeltek trubadúr-feldolgozást, 
Beethoven és Gershwin dalokat – vállalkozó kedvű társaik hangsze-
res kíséretével. Zongora, ütős hangszerek, gitár, furulyaszó színesí-
tette a mindennapjainkat, Huiber Gabriella irányításával. 

A természet és a túrázás szerelmesei sem unatkoztak, naponta volt 
lehetőségük kirándulásokat tenni a Kab-hegy tanösvényein.

Természetesen a környék nevezetes szülötteivel, Fekete István-
nal és Molnár Gáborral is foglalkoztunk: esténként Fekete István 
verseiből, novellarészleteiből kaptak ízelítőt a gyerekek, a szabad-
programban Fekete István regényeiből készült filmeket nézhettek, 
és meglátogattuk az ajkai Fekete István emlékparkot is. Az ajkai vá-
rosnézés az Üveggyár, a Bányászati Múzeum és a Kőzettár, valamint 
Molnár Gábor síremlékének megtekintését foglalja magába. 

Horváthné Tompai Mária pedig gondoskodott arról, hogy az izgal-
mas pillanatokat, az elkészült műveket és a szép tájakat megörökítse 
a tábor lakói és az otthon maradottak számára. És persze sok-sok já-
ték, nevetés, foci, Pilates-torna, vetélkedő, csillagnézés, gofri sütés és 
kekszevés,  az utolsó este pedig kiállítás az elkészült műremekekből, 
hangverseny a dalokból, tábortűz cserkész módra, vetélkedő, ének, 
gitárszó. Mindez a felsorolás persze nem tudja visszaadni azt a légkört, 
amelynek részesei lehettünk. Ez alatt az egy hét alatt egymás tisztele-
te és elfogadása, játékosság, egy valódi közösség kiépülése, a szépség és 
az értékek szeretete hatotta át a tábort. Jövőre folytatjuk! 

A tábort a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzata, és az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány támogatta, 
akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 

 dr. Nagy Orsolya, a tábor orvosa

Advent
A karácsony az az ünnep, amelyre közülünk legtöbben úgy gondo-

lunk, mint az igazi ünnepre. Az ünnepre való várakozás izgalmas, gon-
dolatokkal, illatokkal és hangulatokkal egyaránt telített időszaka az ad-
vent négy hete, amelyben az ünnepre hangolódunk, az ünnep szépsé-
gét, békességét igyekszünk megteremteni nemcsak a minket körülvevő 
tárgyakkal, hanem – és elsősorban – a lelki ráhangolódással.

Az adventi időszak kezdetét jelzi a Vörösberényi Általános Iskolá-
ban az a szép szokás, hogy a gyerekek által festett kartonból készült 
hangulatos ablakokat a falra helyezzük, és minden pénteken éneklés 
és versmondás kíséretében három osztály nyitja meg a maga adven-
ti ablakát. Az ablak kitárulásával láthatóvá válik egy-egy tanuló raj-
za vagy festménye, amelyet minden gyermek az adventi időszakra ké-
szít. A legszebbnek ítélt rajzok díszítik az advent időszaka alatt az ab-
lakokat. A rajzok nemcsak szépek, hanem gondolatokat, érzéseket is 
közvetítenek számunkra. Megfigyelhetjük, hogy kinek mi jutott eszé-
be az adventről, a karácsonyi készülődésről, kinek mi fontos az ün-
nep során. Ez a különleges kis kiállítás bepillantást enged a rajzok al-
kotóinak gondolataiba és elgondolkodásra készteti a mű csodálóját is. 

Iskolánkban december 13-án – immár harmadik alkalommal –, 
tartottuk meg az adventi hangversenyt, amelynek célja az volt, hogy 
a zene csodálatos ereje és hatása által, iskolánk tanulóinak zenei és 
előadói tehetségét megmutatva közösen lehessünk részesei az ad-
venti elmélyülésnek, a szeretetre és békességre hangolódásnak. 

gulatban zajló verseny során. A felolvasóversenyen Trázsi Erika tanító-
nő tette oldottabbá a légkört és segítette át a versenyzőket az izgalma-
kon. A gyerekeknek egy egyoldalas szöveget kellett felolvasniuk a három-
tagú zsűri és a népes hallgatóság előtt. A szakmai zsűri tagjai – Navratyil 
Jánosné Ancsa, iskolánk nyugdíjas tanítója, Nádasi Csilla, a Vörösberényi 
Általános Iskola könyvtárosa, Tóth Zsófia, a Pannon Kulturális Központ 
könyvtárosa –, az olvasás pontossága, a kifejezőkészség, a hangerő, az ol-
vasási tempó és a prozódiai szempontok figyelembevételével hozták meg 
döntésüket. Elmondhatjuk, hogy a versenyen részt vevő gyerekek közül 
legtöbben valóban dicséretre méltó színvonalon teljesítették a feladatot 
és sokuk felolvasásából az izgalom ellenére is tükröződött az olvasás sze-
retete. A zsűri elnöke, Nádasi Csilla könyvtáros kiemelte, hogy a könyv-
olvasás különösen fontos értékét őrzik meg azok a tanulók, akik az in-
formációs társadalom korában is érdeklődéssel, odafigyeléssel és szeretet-
tel forgatják a könyveket. A díjazottak: 2. osztályos tanulók 1. helyezett: 
Rozgonyi Gréta – Endrődi Sándor Általános Iskola, Alsóörs 2. helyezett: 
Takács Zsófia – Pilinszky János Általános Iskola, Balatonkenese 3. helye-
zett: Noé Nóra – Györgyi Dénes Általános Iskola, Balatonalmádi. 3. osz-
tályos tanulók 1. helyezett: Karikó Zsolt – Vörösberényi Általános Iskola, 
Balatonalmádi 2. helyezett: Kiss Hanna – Pilinszky János Általános Isko-
la, Balatonkenese 3. helyezett: Csontos Tamás – Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola, Balatonalmádi. 4. osztályos tanulók: 1. helyezett: Várady Lil-
la – Pilinszky János Általános Iskola, Balatonkenese 2. helyezett: Kovács 
Áron – Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi 3. helyezett: Deres 
Péter – Vörösberényi Általános Iskola, Balatonalmádi Az első három he-
lyezett minden évfolyamból könyvjutalmat vehetett át. A részvételért – a 
tanítói dicséretek mellett –, minden gyermek emléklapot vihetett haza.

Hungarikum
December 13-án a Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozatos tanu-

lói az „Almádiért Közalapítvány” szervezésében a Hungarikumok Gyűj-
teményében szereplő értékek alapján készült logikai, ügyességi, kirakós 
játékokkal ismerkedhettek meg Molnárné Perus Zsuzsa segítségével. Az 
ügyességi, logikai, építős, kirakós játékok sorozatát a modern technikai 
eszközökhöz szokott tanulók nagy érdeklődéssel fogadták. A forgószín-
pad szerűen összeállított játékos, mozgásos feladatok teljesítése közben 
láthatóan valamennyien élményekkel, ismeretekkel gazdagodtak. „Ez 
volt a legjobb délelőtt”! – harsogták a kicsik a program befejeztével. Kö-
szönjük a szervezőknek és a lebonyolításban segítő tanító néniknek.

Mészáros Márta ének-zene tanárnő nemcsak a koncerten szerep-
lő diákokat készítette fel, neki köszönhetjük azt is, hogy az adventi 
műsor zenedarabjai egy összetartozó, szép egésszé alakultak és való-
di élményt nyújtottak a hallgatóság számára. Az adventi délelőttön 
a 12 hangszeres előadás mellett hallhattuk és láthattuk a felső tago-
zatosokból alakult iskolai kamarakórus előadását is. A 4. B, a 8. B 
osztály és a harmadikos tanulók versmondással és énekléssel járul-
tak hozzá az adventi hangulat megteremtéséhez. 

Az iskola kb. 6 méter magas karácsonyfájára – amelyet szintén e 
napon állítottunk fel –, a gyerekek szívvel-lélekkel készült rajzai is 
felkerültek. Ugyancsak december 13-án nyílt meg az iskola három 
napig tartó adventi kézműves vására, amelyre az iskola tanítói, taná-
rai készítettek gyönyörű kézműves ajándéktárgyakat.

Hangos olvasási verseny
November 26-án rendezte meg iskolánk a már hagyományossá vált ol-

vasási versenyt az alsó tagozatos tanulók számára, melyre a Balatonalmá-
di kistérség iskoláiból vártuk a jelentkezőket. A versenyt Rehák Gézáné 
Zsuzsa néni, iskolánk tanítója késztette elő, és szervezte meg a lebonyolí-
tást is. Örömmel tapasztaltuk, hogy a vártnál többen jelentkeztek és vet-
tek részt az idei felolvasóversenyen. Hat iskolából összesen 42 tanuló ér-
kezett. Szentkirályszabadja, Balatonkenese, Alsóörs, Felsőörs és Balaton-
almádi olvasást kedvelő tanulói mérhették össze képességeiket a jó han-
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Gimi hírek
Gimnáziumi tanulmányaink során az egyik legjobban várt, leg-

fontosabb esemény vitathatatlanul a szalagavató. A végzősök a min-
dennapok egyre növekvő nyomása alól kiszabadulva megmutatják 
magukat, előadják táncukat és formálisan búcsút mondanak az itt 
töltött éveiknek. Iskolánk ünnepsége idén november 29-re esett. A 
13. évfolyam meglepetésekkel teli műsora a Ramada Hotelben zaj-
lott. A hagyományos keringőt a táncosok által viselt álarcok tet-
ték különlegessé, de készültek salsával is. Két videóval mutatkoz-
tak be a diákok, és az évfolyamra jellemző kreativitással, humorral 
és szókimondással hol az öröm, hol a meghatottság könnyeit csal-
ták a nézők szemébe. A szalagtűző ceremónia, 
az osztályfőnökök beszéde és a színvonalas elő-
adások után szülő-diák tánc következett, majd 
pezsgővel koccintás és rengeteg fotózkodás zár-
ta az estét.

Kéttannyelvű iskola révén a DLSB szoros kap-
csolatban áll a veszprémi American Cornerrel. 
December 17-én az amerikai civilizáció órák ke-
retein belül az American Corner és a Pannon 
Egyetem előadóit hallgathattuk, többek között 
dr. Szentgyörgyi Szilárd, az egyetem Angol-Ame-
rikai Intézetének vezetője beszélt a különböző 
amerikai dialektusokról a 12. évfolyamnak.

December 18-a főként a harmadikosok és a 
végzősök számara tartogatott érdekességet: egy-
kori DLSB-s diákok tértek vissza iskolánkba, 
hogy egy délutáni előadás keretében számolja-
nak be életük alakulásáról a gimnázium után, to-
vábbá biztos információkkal segítsék a továbbta-
nulni vágyókat. Az előadást nagy érdeklődés övezte, az eseménynek 
helyt adó iskolakönyvtárat szinte teljesen megtöltötték a továbbta-
nulási opciók után érdeklődők. Elsőnek Rozsnyói Enikő, a Dél-dá-
niai Egyetem hallgatója mutatta be saját campusát és ismertette a 
külföldi egyetemvégzés előnyeit, majd Szesztay Attila és Bozay And-
rás osztotta meg saját tapasztalatait a budapesti továbbtanulási le-
hetőségekről a Műegyetem, illetve az ELTE egyetemi életének be-
mutatásával. Mindhárom előadó rendkívül elégedetten nyilatkozott 
itthoni és külföldi sikereiről, lelkesen számoltak be eredményeikről, 
teljesített projektmunkáikról.

December hónap tagadhatatlanul a karácsonyvárás, az ünnepre 
készülődés időszaka. Minden évben a legfiatalabb tanulók készül-
nek karácsonyi műsorral. Hagyományteremtő céllal idén kidíszített 
„postaládákat” helyezett el az évfolyam az aulában, amikben társa-
inknak küldhettünk ünnepi jókívánságokat. December 18-án este 
az egész iskola összegyűlt, hogy megnézze a nulladikosok verses, ze-
nés előadását. A zongora- és énekszó, a mézeskalács és a kivilágított 
karácsonyfa mindenkiben megidézte az advent hangulatát, illetve a 
postaládák tartalmát is kézhez kaptuk.

Nem múlhat el december karácsonyváró hétvége nélkül. Erre 
az ünnepi tradícióra idén december 12–13-án került sor. A hétvé-
ge programjának megtervezéséért és lebonyolításáért a diákönkor-
mányzat vállalt felelősséget, akik a tőlük megszokott szakértelem-
mel vezényelték le a hétvégét. Az esemény idejére a kollégium benn-
alvási lehetőséget biztosított, így az iskolától nagy távolságra lakók 
is részt vehettek minden programon. Péntek délután egy közös sze-
repjátékozással indult a programok sora, este egy karaoke énekléssel 
emelkedett tovább a hangulat, ezt követően pedig sor került a gim-
názium történetének legelső „slam poetry” bajnokságára: egy ver-
senyre, ahol a jelentkezők improvizációs képességeiket és előadó-

Hagyományok háza almádiban
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadá-

sa” idézte Morus Tamás szavait Keszey János polgármester megnyi-
tó beszédében.

A „Balatonalmádi LEADER hagyományőrző kultúrközpont ki-
alakítása” az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támo-
gatott projekt a Darányi Ignác Terv keretén belül valósult meg. A 
támogatásról szóló döntést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal 2013. decemberi határozata tartalmazza 29,2 milliós vissza 
nem térítendő támogatást hagytak jóvá. Az önkormányzatnak 7,8 
millióval kellett hozzá járulni.

A választás a vörösberényi városrészben az Ady Endre utca 2–6. 
alatt lévő több mint 10 éve használaton kívüli, félkész, leromlott ál-
lapotú épületre esett. A Polip 2001 Kft. kiváló minőségben végez-
te el a felújítást és a terület kialakítását. Köszönet hangzott el vala-
mennyi döntéshozó, pályázatíró, tervező, műszaki ellenőr, beszállí-
tó és bonyolító szakember munkájáért. Pergő Margit, a Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöke adta át a minő-
sítő okiratot és táblát a város első emberének.

Az épület és környezete alkalmas a hagyományőrző tevékenysé-
gek, közösségi programok lebonyolítására. Civil szervezetek (Al-
mádiért Közalapítvány, Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, 
Vörösberényi Polgári Olvasókör, Turisztikai Egyesület) és önkénte-
sek ajánlották fel a programok szervezését, lebonyolítását.

A kulcsokat a Pannónia Kulturális Központ igazgatója vette át és 
tovább adta a Vörösberényi Kultúrház vezetőjének, Mester Ferenc-
nek. A fellépők Gurgolya Gyermek és Felnőtt Néptánccsoport, a 
Vörösberényi nyugdíjas Klub, Ringató Balaton Táncegyüttes és a 
Borostyán Népdalkör színvonalas műsorával ért véget az ünnepség. 

Az esti táncházat a Botorka táncegyüttes és Kovács Krisztiánnal 
lehetett végigtáncolni. A talpalávalót a Mandulás Zenekar szolgál-
tatta. Pászti György

almádiart alkotóház
Művészbázis a város szívében

A tavalyi évben is sok csoda készült lelkes felnőttek és gyer-
mekek részvételével. Köszönjük az együtt töltött kreatív és vidám 
pillanatokat, várjuk az alkotni vágyókat 2015-ben is. Februárban 
újra indulnak, illetve folytatódnak kerámia szakköreink a fiatalab-
baknak, illetve kerámia, üveg, porcelán foglalkozásaink felnőttek-
nek! Készülünk tematikus programokkal is az ünnepeket és neves 
napokat érintve.

Bővebb információ és jelentkezés: Gecs Mónika, +36 70 7033 
909. Születésnapra és egyéb alkalomra ajándékutalvánnyal is készü-
lünk, mely művészeti foglalkozásainkra beváltható! www.almadiart.
hu, info@almadiart.hu, www.facebook.com/almadiart. Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 3. (a buszmegálló mögötti sárga épület).

Montessori-klub 
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!” 

Klubunkban a Montessori-pedagógia által inspirált, otthon hasz-
nálható játékokat készítünk óvodás gyermekeink számára, az anyu-
kákkal közösen. De hogy miért is jók ezek a játékok és mik is azok a 
Montessori-elvek? A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak: 

- A gyermek folyamatos növekedés és változás állapotában van, 
és ezen változások mikéntje nagyban befolyásolható az őt körülve-
vő környezet által.

- A kicsi gyerekek tanulni akarnak. Az őket szerető és tisztelő fel-
nőttek feladata az, hogy bátorítsák őket, lehetőséget adjanak a tanu-
lásra, és engedjék, hogy a gyermek magától, magában tanuljon. (A 
szülő feladata a gyermeket megtanítani az önálló evésre, öltözködés-
re, mosdásra stb., és bár ez nyilván nagyobb türelmet igényel, mint 
a gyermeket öltöztetni, etetni, mosdatni, mégis előbbi a tanító fel-
emelő munkája, míg utóbbi csak alantas szolgai munka.)

- Az élet legfontosabb periódusa Montessori szerint az első, szüle-
téstől hat éves korig terjedő időszak.

- A gyermek minden tudást a környezetéből „szív fel”. Épp ezért a 
környezetét úgy kell kialakítani, hogy szabadon választhasson azon 
tanulási tevékenységek közül, melyre kifejlődött benne a késztetés.

- A kisgyermek nagyon sokat tanul a mozgáson keresztül, ezért 
nem szabad korlátozni benne, feltéve, ha nem fenyegeti saját biz-
tonságát, vagy mások jogait. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
minden érzékszervével tanulhasson.

- A gyermek fejlődése során különböző fázisokon megy keresztül, 
melyekben könnyebb elsajátítania bizonyos feladatokat, mint máskor.

- A szenzomotoros (érzékszervekre és mozgásra is ható, a kettőt 
összekapcsoló) tevékenységek fontos szerepet játszanak a gyerekek 
fejlődésében.

- A gyerekek legjobban olyan környezetben tanulnak, melyben sza-
badon mozoghatnak, követhetik saját érdeklődésüket, és az általuk vá-
lasztott tevékenységeket végezhetik. Természetesen vannak korlátok, 
melyek vonatkoznak az önfegyelemre és mások jogainak védelmére.

- Minden gyermek a saját tempójában, a saját fejlettségi szintjé-
nek megfelelő feladatokat tanuljon. A pedagógus nem kényszerít-
heti akaratát a gyermekre, „katalizátor”, segítő szerepet tölt be.

- Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az 
önbizalom kifejlődésére és a további tanulás vágyának kialakulására.

Kéthetente csütörtökön 16.30-tól tartjuk foglalkozásainkat a Bala-
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban (Baross G. u. 32.).

A játékokat az anyukák készítik a gyermekeik számára, amiket 
azután hazavihetnek magukkal. Célunk, hogy minőségi, esztétikus, 
tartós darabokat alkossunk, hogy csemetéink sokáig, önfeledten 
tudjanak velük játszani. Amíg az anyukák dolgoznak, gyermekeink 
a szomszéd helyiségben játszanak. Egy szakmabeli kolléganő van a 
segítségünkre, aki a kicsikkel foglalkozik a klub ideje alatt. Ugyan-
akkor teljes felelősséget nem tudnak vállalni, ezért azt kérik tőlünk, 
hogy mi is figyeljünk a gyerekekre. Vagyis felváltva 5-5 percet kell 
velük töltenünk, így az adott játék elkészítését ez nem hátráltatja. 

A szükséges eszközöket, alapanyagokat mi biztosítjuk. A foglalko-
zás díja 500 Ft/alkalom/fő. (Ha valaki esetleg többet is szeretne ké-
szíteni ‒ testvéreknek, ajándékba stb. ‒, akkor annyiszor 500 Ft.)

A részvétel az anyagszükséglet miatt regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezni a lent megadott elérhetőségeken lehet minden foglalko-
zás előtt legkésőbb kedd estig. (Ha valaki esetleg több garnitúra já-
tékot szeretne készíteni, kérem, azt is jelezze!) Aki előzetesen nem 
jelzi részvételi szándékát, azt sajnos nem tudjuk fogadni. 17.45-ig 
kell elhagynunk az épületet. Minden kedves érdeklődőt várunk sze-
retettel! Sebestyén‒Tóth Orsolya +36 20 576 1488

készségüket mérhették össze rögtönzött szabadversek formájában. 
Mind a versenyzők, mind a nézők részéről hatalmas érdeklődés kí-
sérte a versenyt, a szervezők szerint a jövőben további fordulók is 
várhatóak.

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium a 
Comenius Iskolai együttműködések 2013-2015 c. pályázat kereté-
ben 20 000 euró támogatást kapott. A 2013/2014-es tanévben jár-
tunk Németországban, Angliában, Szlovéniában és Hollandiában. 
A következő évben lehetőségünk lesz még ellátogatni Szicíliába és a 
program zárásaként Lengyelországba. 

A pályázatunk címe a „Matematika és a művészetek találkozása”, 
minden utazás előtt diákjainknak e témában kell prezentációt készí-

teni és a helyszínen bemutatni angol nyelven.  El-
fogultság nélkül mondhatom, hogy büszkék le-
hetünk diákjainkra, mindenhol a legjobb prezen-
tációkat a mi tanulóin mutatják be, valamint a 
helyben elkészítendő munkáik is kiemelkedőek.

Di Croce Gyöngyi projekt koordinátor

Hollandiában jártunk
A Comenius program keretében egy má-

sik ország kultúrájával és szokásaival volt lehe-
tőségünk megismerkedni. Mivel ez egy cseredi-
ák-program hét európai ország között,a családok 
hétköznapi életén keresztül nyerhettünk bete-
kintést az ottani mindennapokba. A Comenius 
mottója „Maths meets Art” (matematika talál-
kozása a művészettel), ami a programokban is 
megmutatkozott. Körbejártuk Leident, Hágát 
(Escher Múzeum) és  Amszterdamot, ahol töb-
bek között megnéztük a Van Gogh Múzeumot. 

A galériákba való betekintés előtt lehetőségünk volt a holland mű-
vészek stílusában kipróbálni magunkat és csapatmunkában megfes-
teni a saját ,,Escher-képünket”. A hét során amit ott töltöttünk, ha-
mar megismerhettük a számunkra idegen életstílust. Hozzá kellett 
szoknunk, hogy időjárástól függetlenül mindenhova biciklivel jár-
tunk. A napot reggelizéssel kezdtük, majd elkészítettük az ebédet, 
ami a reggelihez hasonlóan kenyér volt különféle holland különle-
ges édes krémekkel vagy csokireszelékkel. Esténként meleg ételt et-
tünk, ami általában fűszeresebb volt az általunk megszokottnál. Na-
gyon barátságosak, türelmesek és elfogadóak voltak velünk szem-
ben. Sok új élménnyel, tapasztalattal és új barátokkal lettünk gaz-
dagabbak a hollandiai utunk során.

Gaál Eszter, Sági Laura, Papp Dóra 12. évfolyam  és Szűcs Doroty-
tya 9. A 

Diákok által készített Escher-kép

A csatornák városában

Közlemény
„Varga Áron, a vörösberényi református gyülekezet néhai kán-

tora elhatárolódik a digitális orgona beszerzésétől, és kéri a sér-
tettek megértését!”

Balatonalmádi legforgalmasabb részén 
egy összkomfortos 40 m2-es 

ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA ELADÓ.
Elérhetőség: +36 30 387 5732, +36 30 588 5852



ALMÁDI ÚJSÁG 2015. januárIskola Közösségek

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

Gimi hírek
Gimnáziumi tanulmányaink során az egyik legjobban várt, leg-

fontosabb esemény vitathatatlanul a szalagavató. A végzősök a min-
dennapok egyre növekvő nyomása alól kiszabadulva megmutatják 
magukat, előadják táncukat és formálisan búcsút mondanak az itt 
töltött éveiknek. Iskolánk ünnepsége idén november 29-re esett. A 
13. évfolyam meglepetésekkel teli műsora a Ramada Hotelben zaj-
lott. A hagyományos keringőt a táncosok által viselt álarcok tet-
ték különlegessé, de készültek salsával is. Két videóval mutatkoz-
tak be a diákok, és az évfolyamra jellemző kreativitással, humorral 
és szókimondással hol az öröm, hol a meghatottság könnyeit csal-
ták a nézők szemébe. A szalagtűző ceremónia, 
az osztályfőnökök beszéde és a színvonalas elő-
adások után szülő-diák tánc következett, majd 
pezsgővel koccintás és rengeteg fotózkodás zár-
ta az estét.

Kéttannyelvű iskola révén a DLSB szoros kap-
csolatban áll a veszprémi American Cornerrel. 
December 17-én az amerikai civilizáció órák ke-
retein belül az American Corner és a Pannon 
Egyetem előadóit hallgathattuk, többek között 
dr. Szentgyörgyi Szilárd, az egyetem Angol-Ame-
rikai Intézetének vezetője beszélt a különböző 
amerikai dialektusokról a 12. évfolyamnak.

December 18-a főként a harmadikosok és a 
végzősök számara tartogatott érdekességet: egy-
kori DLSB-s diákok tértek vissza iskolánkba, 
hogy egy délutáni előadás keretében számolja-
nak be életük alakulásáról a gimnázium után, to-
vábbá biztos információkkal segítsék a továbbta-
nulni vágyókat. Az előadást nagy érdeklődés övezte, az eseménynek 
helyt adó iskolakönyvtárat szinte teljesen megtöltötték a továbbta-
nulási opciók után érdeklődők. Elsőnek Rozsnyói Enikő, a Dél-dá-
niai Egyetem hallgatója mutatta be saját campusát és ismertette a 
külföldi egyetemvégzés előnyeit, majd Szesztay Attila és Bozay And-
rás osztotta meg saját tapasztalatait a budapesti továbbtanulási le-
hetőségekről a Műegyetem, illetve az ELTE egyetemi életének be-
mutatásával. Mindhárom előadó rendkívül elégedetten nyilatkozott 
itthoni és külföldi sikereiről, lelkesen számoltak be eredményeikről, 
teljesített projektmunkáikról.

December hónap tagadhatatlanul a karácsonyvárás, az ünnepre 
készülődés időszaka. Minden évben a legfiatalabb tanulók készül-
nek karácsonyi műsorral. Hagyományteremtő céllal idén kidíszített 
„postaládákat” helyezett el az évfolyam az aulában, amikben társa-
inknak küldhettünk ünnepi jókívánságokat. December 18-án este 
az egész iskola összegyűlt, hogy megnézze a nulladikosok verses, ze-
nés előadását. A zongora- és énekszó, a mézeskalács és a kivilágított 
karácsonyfa mindenkiben megidézte az advent hangulatát, illetve a 
postaládák tartalmát is kézhez kaptuk.

Nem múlhat el december karácsonyváró hétvége nélkül. Erre 
az ünnepi tradícióra idén december 12–13-án került sor. A hétvé-
ge programjának megtervezéséért és lebonyolításáért a diákönkor-
mányzat vállalt felelősséget, akik a tőlük megszokott szakértelem-
mel vezényelték le a hétvégét. Az esemény idejére a kollégium benn-
alvási lehetőséget biztosított, így az iskolától nagy távolságra lakók 
is részt vehettek minden programon. Péntek délután egy közös sze-
repjátékozással indult a programok sora, este egy karaoke énekléssel 
emelkedett tovább a hangulat, ezt követően pedig sor került a gim-
názium történetének legelső „slam poetry” bajnokságára: egy ver-
senyre, ahol a jelentkezők improvizációs képességeiket és előadó-

Hagyományok háza almádiban
„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadá-

sa” idézte Morus Tamás szavait Keszey János polgármester megnyi-
tó beszédében.

A „Balatonalmádi LEADER hagyományőrző kultúrközpont ki-
alakítása” az Európai Unió és Magyarország Kormánya által támo-
gatott projekt a Darányi Ignác Terv keretén belül valósult meg. A 
támogatásról szóló döntést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal 2013. decemberi határozata tartalmazza 29,2 milliós vissza 
nem térítendő támogatást hagytak jóvá. Az önkormányzatnak 7,8 
millióval kellett hozzá járulni.

A választás a vörösberényi városrészben az Ady Endre utca 2–6. 
alatt lévő több mint 10 éve használaton kívüli, félkész, leromlott ál-
lapotú épületre esett. A Polip 2001 Kft. kiváló minőségben végez-
te el a felújítást és a terület kialakítását. Köszönet hangzott el vala-
mennyi döntéshozó, pályázatíró, tervező, műszaki ellenőr, beszállí-
tó és bonyolító szakember munkájáért. Pergő Margit, a Bakony és 
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület elnöke adta át a minő-
sítő okiratot és táblát a város első emberének.

Az épület és környezete alkalmas a hagyományőrző tevékenysé-
gek, közösségi programok lebonyolítására. Civil szervezetek (Al-
mádiért Közalapítvány, Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete, 
Vörösberényi Polgári Olvasókör, Turisztikai Egyesület) és önkénte-
sek ajánlották fel a programok szervezését, lebonyolítását.

A kulcsokat a Pannónia Kulturális Központ igazgatója vette át és 
tovább adta a Vörösberényi Kultúrház vezetőjének, Mester Ferenc-
nek. A fellépők Gurgolya Gyermek és Felnőtt Néptánccsoport, a 
Vörösberényi nyugdíjas Klub, Ringató Balaton Táncegyüttes és a 
Borostyán Népdalkör színvonalas műsorával ért véget az ünnepség. 

Az esti táncházat a Botorka táncegyüttes és Kovács Krisztiánnal 
lehetett végigtáncolni. A talpalávalót a Mandulás Zenekar szolgál-
tatta. Pászti György

almádiart alkotóház
Művészbázis a város szívében

A tavalyi évben is sok csoda készült lelkes felnőttek és gyer-
mekek részvételével. Köszönjük az együtt töltött kreatív és vidám 
pillanatokat, várjuk az alkotni vágyókat 2015-ben is. Februárban 
újra indulnak, illetve folytatódnak kerámia szakköreink a fiatalab-
baknak, illetve kerámia, üveg, porcelán foglalkozásaink felnőttek-
nek! Készülünk tematikus programokkal is az ünnepeket és neves 
napokat érintve.

Bővebb információ és jelentkezés: Gecs Mónika, +36 70 7033 
909. Születésnapra és egyéb alkalomra ajándékutalvánnyal is készü-
lünk, mely művészeti foglalkozásainkra beváltható! www.almadiart.
hu, info@almadiart.hu, www.facebook.com/almadiart. Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 3. (a buszmegálló mögötti sárga épület).

Montessori-klub 
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!” 

Klubunkban a Montessori-pedagógia által inspirált, otthon hasz-
nálható játékokat készítünk óvodás gyermekeink számára, az anyu-
kákkal közösen. De hogy miért is jók ezek a játékok és mik is azok a 
Montessori-elvek? A teljesség igénye nélkül a legfontosabbak: 

- A gyermek folyamatos növekedés és változás állapotában van, 
és ezen változások mikéntje nagyban befolyásolható az őt körülve-
vő környezet által.

- A kicsi gyerekek tanulni akarnak. Az őket szerető és tisztelő fel-
nőttek feladata az, hogy bátorítsák őket, lehetőséget adjanak a tanu-
lásra, és engedjék, hogy a gyermek magától, magában tanuljon. (A 
szülő feladata a gyermeket megtanítani az önálló evésre, öltözködés-
re, mosdásra stb., és bár ez nyilván nagyobb türelmet igényel, mint 
a gyermeket öltöztetni, etetni, mosdatni, mégis előbbi a tanító fel-
emelő munkája, míg utóbbi csak alantas szolgai munka.)

- Az élet legfontosabb periódusa Montessori szerint az első, szüle-
téstől hat éves korig terjedő időszak.

- A gyermek minden tudást a környezetéből „szív fel”. Épp ezért a 
környezetét úgy kell kialakítani, hogy szabadon választhasson azon 
tanulási tevékenységek közül, melyre kifejlődött benne a késztetés.

- A kisgyermek nagyon sokat tanul a mozgáson keresztül, ezért 
nem szabad korlátozni benne, feltéve, ha nem fenyegeti saját biz-
tonságát, vagy mások jogait. Lehetőséget kell biztosítani arra, hogy 
minden érzékszervével tanulhasson.

- A gyermek fejlődése során különböző fázisokon megy keresztül, 
melyekben könnyebb elsajátítania bizonyos feladatokat, mint máskor.

- A szenzomotoros (érzékszervekre és mozgásra is ható, a kettőt 
összekapcsoló) tevékenységek fontos szerepet játszanak a gyerekek 
fejlődésében.

- A gyerekek legjobban olyan környezetben tanulnak, melyben sza-
badon mozoghatnak, követhetik saját érdeklődésüket, és az általuk vá-
lasztott tevékenységeket végezhetik. Természetesen vannak korlátok, 
melyek vonatkoznak az önfegyelemre és mások jogainak védelmére.

- Minden gyermek a saját tempójában, a saját fejlettségi szintjé-
nek megfelelő feladatokat tanuljon. A pedagógus nem kényszerít-
heti akaratát a gyermekre, „katalizátor”, segítő szerepet tölt be.

- Lehetőséget biztosít a gyermeknek a sikerélmény megszerzésére, az 
önbizalom kifejlődésére és a további tanulás vágyának kialakulására.

Kéthetente csütörtökön 16.30-tól tartjuk foglalkozásainkat a Bala-
tonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban (Baross G. u. 32.).

A játékokat az anyukák készítik a gyermekeik számára, amiket 
azután hazavihetnek magukkal. Célunk, hogy minőségi, esztétikus, 
tartós darabokat alkossunk, hogy csemetéink sokáig, önfeledten 
tudjanak velük játszani. Amíg az anyukák dolgoznak, gyermekeink 
a szomszéd helyiségben játszanak. Egy szakmabeli kolléganő van a 
segítségünkre, aki a kicsikkel foglalkozik a klub ideje alatt. Ugyan-
akkor teljes felelősséget nem tudnak vállalni, ezért azt kérik tőlünk, 
hogy mi is figyeljünk a gyerekekre. Vagyis felváltva 5-5 percet kell 
velük töltenünk, így az adott játék elkészítését ez nem hátráltatja. 

A szükséges eszközöket, alapanyagokat mi biztosítjuk. A foglalko-
zás díja 500 Ft/alkalom/fő. (Ha valaki esetleg többet is szeretne ké-
szíteni ‒ testvéreknek, ajándékba stb. ‒, akkor annyiszor 500 Ft.)

A részvétel az anyagszükséglet miatt regisztrációhoz kötött. Je-
lentkezni a lent megadott elérhetőségeken lehet minden foglalko-
zás előtt legkésőbb kedd estig. (Ha valaki esetleg több garnitúra já-
tékot szeretne készíteni, kérem, azt is jelezze!) Aki előzetesen nem 
jelzi részvételi szándékát, azt sajnos nem tudjuk fogadni. 17.45-ig 
kell elhagynunk az épületet. Minden kedves érdeklődőt várunk sze-
retettel! Sebestyén‒Tóth Orsolya +36 20 576 1488

készségüket mérhették össze rögtönzött szabadversek formájában. 
Mind a versenyzők, mind a nézők részéről hatalmas érdeklődés kí-
sérte a versenyt, a szervezők szerint a jövőben további fordulók is 
várhatóak.

A balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium a 
Comenius Iskolai együttműködések 2013-2015 c. pályázat kereté-
ben 20 000 euró támogatást kapott. A 2013/2014-es tanévben jár-
tunk Németországban, Angliában, Szlovéniában és Hollandiában. 
A következő évben lehetőségünk lesz még ellátogatni Szicíliába és a 
program zárásaként Lengyelországba. 

A pályázatunk címe a „Matematika és a művészetek találkozása”, 
minden utazás előtt diákjainknak e témában kell prezentációt készí-

teni és a helyszínen bemutatni angol nyelven.  El-
fogultság nélkül mondhatom, hogy büszkék le-
hetünk diákjainkra, mindenhol a legjobb prezen-
tációkat a mi tanulóin mutatják be, valamint a 
helyben elkészítendő munkáik is kiemelkedőek.

Di Croce Gyöngyi projekt koordinátor

Hollandiában jártunk
A Comenius program keretében egy má-

sik ország kultúrájával és szokásaival volt lehe-
tőségünk megismerkedni. Mivel ez egy cseredi-
ák-program hét európai ország között,a családok 
hétköznapi életén keresztül nyerhettünk bete-
kintést az ottani mindennapokba. A Comenius 
mottója „Maths meets Art” (matematika talál-
kozása a művészettel), ami a programokban is 
megmutatkozott. Körbejártuk Leident, Hágát 
(Escher Múzeum) és  Amszterdamot, ahol töb-
bek között megnéztük a Van Gogh Múzeumot. 

A galériákba való betekintés előtt lehetőségünk volt a holland mű-
vészek stílusában kipróbálni magunkat és csapatmunkában megfes-
teni a saját ,,Escher-képünket”. A hét során amit ott töltöttünk, ha-
mar megismerhettük a számunkra idegen életstílust. Hozzá kellett 
szoknunk, hogy időjárástól függetlenül mindenhova biciklivel jár-
tunk. A napot reggelizéssel kezdtük, majd elkészítettük az ebédet, 
ami a reggelihez hasonlóan kenyér volt különféle holland különle-
ges édes krémekkel vagy csokireszelékkel. Esténként meleg ételt et-
tünk, ami általában fűszeresebb volt az általunk megszokottnál. Na-
gyon barátságosak, türelmesek és elfogadóak voltak velünk szem-
ben. Sok új élménnyel, tapasztalattal és új barátokkal lettünk gaz-
dagabbak a hollandiai utunk során.

Gaál Eszter, Sági Laura, Papp Dóra 12. évfolyam  és Szűcs Doroty-
tya 9. A 

Diákok által készített Escher-kép

A csatornák városában

Közlemény
„Varga Áron, a vörösberényi református gyülekezet néhai kán-

tora elhatárolódik a digitális orgona beszerzésétől, és kéri a sér-
tettek megértését!”

Balatonalmádi legforgalmasabb részén 
egy összkomfortos 40 m2-es 

ÜZLETHELYISÉG BÉRLETI JOGA ELADÓ.
Elérhetőség: +36 30 387 5732, +36 30 588 5852
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Aktuális
Diáksportos elismerések

December 15-én a veszprémi Simonyi Zsigmond Álta-
lános Iskolában tartották meg a hagyományos diákspor-
tos évzáró ünnepséget. Veszprém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Magyar Diáksport Szövetség és a Veszp-
rém Megyei Diáksport Egyesület szervezésében megtar-
tott eseményen az elmúlt tanévben országos szintű ered-
ményt elérő diáksportolókat és a diáksport területén sike-
resen dolgozó testnevelőket, edzőket, sportvezetőket ju-
talmazták.

Balatonalmádiból Bokros Csenge, a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulója Rádics Zsolttól a Ma-
gyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatójától vehetett 
át jutalmat. Csenge a tavalyi tanévben kerékpár sportág 
mountain bike szakágában lett országos diákolimpiai baj-
nok.

Elismerésben részesült Ács Attila a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola igazgatója, testnevelője is, aki Porga Gyulától, 
Veszprém város polgármesterétől vehetett át elismerő plaket-
tet a Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság élén, az el-
múlt 10 évben végzett munkájáért.

Mindkettőjüknek gratulálunk. 

Labdarúgás utánpótlás hírei
Mozgalmas hónapokon vannak túl a Balatonalmádi Focisuli 

Alapítvány ifjú labdarúgói. Az ősz folyamán négy korosztály-

ban (U7, U9, U11, U13) összesen 16 Bozsik-focitornán ve-
hettek részt az almádi gyerekek. Decemberben sem csak az 
edzésekről szóltak a foglalkozások. A közel 100 fő rendszere-

sen fociedzésre járó gyermek 
mindegyike pályára léphetett 
a Mikulás-kupa házibajnok-
ság mérkőzésein, aminek vé-
gén mindenki apró ajándék-
ban részesült. 

Az Alapítvány a Balatonal-
mádi Sportegyesülettel kar-
öltve két korosztályban ren-
dezte meg a hagyományos 
Karácsony-kupa teremtor-
nát, ahol a házigazda almá-
diakon kívül Csajágról, Bala-
tonfüredről és Felsőörsről ér-
keztek csapatok. „Udvariat-
lan” vendéglátónak bizonyul-
tak az almádiak, hiszen mind-
két korosztályban helyi csa-
pat végzett az 1-2. helyen. Az 
eredményhirdetésnél minden 
résztvevő csapat kupát vehe-
tett át, az 1-3. csapat tagjai 
éremdíjazásban részesültek, 
illetve minden gyermek édes-
séget kapott.

Végeredmény: 
U8 (7-8 évesek): 1. Balaton-

almádi „B”, 2. Balatonalmádi 
„A”, 3. Balatonfüred, 4. Csaj-
ág

U10 (9-10 évesek): 1. Ba-
latonalmádi „A”, 2. Bala-
tonalmádi „B”, 3. Csajág, 4. 
Felsőörs

Taekwon-do Európa kupa
Magyarok az éremtábla második helyén 

Október 10 és 12 között két nemzetközi taekwon-do versenyt is 
rendeztek Magyarországon Pestszentimrén a s portkastélyban. Min-
denidők legtöbb nemzetét felvonultató Európa Kupáján Lengyelek 
mögött végeztek a hazai versenyzők, maguk mögé utasítva a 29 or-
szágból álló mezőny további tagjait.  A pénteki napon gyermek és 
serdülő verseny, majd a hétvégén ifjúsági és felnőtt Taekwon-do Eu-
rópa kupán.  

Balatonalmádi Taekwon-do klubból, Bécsi Nikolett edzőtársunk 
a Magyar válogatott csapatát erősítve, eredményesen zárta a ran-
gos nemzetközi versenyt. Niki egyéni formagyakorlatban jól telje-
sítve jutott tovább azonban még az elődöntőbe jutás előtt az Ír ver-
senyző megállásra kényszerítette. A délutáni időszakban került sor 
az egyéni küzdelmekre (50 kg alatt) ebben a számban rendkívül ma-
gabiztos, kiegyensúlyozott versenyzéssel jutott a döntőig (legyőzve: 
Norvég, Lengyel és Belga ellenfelei), ahol ismét egy Lengyel lány-
nyal került össze. Itt erős küzdelemben még a befejezésnél is dön-
tetlenre álltak, azonban Niki az utolsó támadásából a vonalon kí-
vülre lépett, így időn túli figyelmeztetés miatt a levontak egy pon-
tot a bíróknál, ezzel a mínusszal, eggyel több pontozó látta jobbnak 
a Lengyel lányt, így NIKI ezüstérmet szerzett. Vasárnap következ-
tek a csapatversenyek, Niki itt két számban szerepelt a válogatottal, 
délben csapatformában kaptak bronzérmet, majd késő délután csa-
patküzdelemben a hat Magyar versenyzőből másodikként lépett ta-
tamira az egész mezőny legkisebb női versenyzőjeként a vele szem-
ben felállított Lengyel csapat legnagyobb emberével szemben. Niki 
a nézőket és a versenyzőket is meglepve, nagy ováció mellett, vé-
gig fölényesen vezetve, mind a négy bírónál nyerte a menetet. Saj-
nos Niki győzelme sem volt elég a Magyar csapat tovább jutásához 
a Lengyelek a dobogó legfelső fokáig meneteltek, végig verve a me-
zőnyt. A Balatonalmádi klubból Niki 2 éremmel egy csapat bronz 
és egyéni ezüst éremmel tért haza ifjúsági és felnőtt Taekwon-do Eu-
rópa kupáról. Vajky László (Balatonalmádi klub vezetője) edzőként 
kísérte el Nikit. 

További eredmények: A herendiek közül Róka Norbert csapat-
formában és csapatküzdelemben bronzérmet vihetett haza. Színes 
öveseknél a Veszprémi Taekwondo SE. sportolója Gyömörei Gyu-
la egyéni formagyakorlatban szerzett aranyérmet. A gyermek és ser-
dülő versenyen Dunántúlról csak a Veszprémi Padányi Klub ver-
senyzője Kovács Gergő ért el eredményt, gyermekek korosztályá-
ban, egyéni formagyakorlat számban szerzett aranyérmet. Így a ki-
csiknél (10-14 éveseknél) sem maradt érem nélkül a Balatoni régió.

Megint vége van egy évnek
Az elmúlt év sok változást hozott a Balatonalmádi Rendőrka-

pitányság állományának életében. Az új épület birtokbavétele, a 
„belakás” mellett is zökkenőmentes volt a munkavégzés. A július 
1-jével, az egész ország területére kiterjesztett közbiztonságot erő-
sítő program végrehajtása folyamatos volt, a fokozottabb, rendsze-
res rendőri jelenlétnek minden településen pozitív visszhangja volt. 
Hangsúlyt kapott az év végi ünnepekkel és az egyre hidegebb időjá-
rással kapcsolatos feladatok végrehajtása is a program keretein belül.

Mindig is azt mondtam, a jó közbiztonság nem kizárólag a Rend-
őrség munkájának eredménye, az csak társadalmi összefogással jö-
het létre!

Mindenkinek van és lehet beleszólása, tennivalója a közösség 
nyugodt életének érdekében, úgy a települések vezetőinek, mind az 
ott élőknek, vendégségbe érkezőknek.

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

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak 
a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító 
eszközöket vegyék igénybe az év végi programok színesítéséhez. A 
médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó információ-
kat vegyék komolyan, mert saját testi épségükért, mások, akár gyer-
mekeik sérülésével járó balesetéért csak magukat okolhatják.

Ha már az ünnepek hangulatáról beszélünk! Az alkohol sajnos 
a közlekedésben is nagyobb szerepet játszott ebben az évben. A ta-
valyi 3-mal szemben ebben az évben már 9 esetben játszott szere-
pet a gépjármű vezetőjének ittassága a személyi sérüléssel járó bal-
eset okozásában. Arról, hogy a közúti ellenőrzések során is megnőtt 
a kiszűrt az ittas vezetők száma, nem is beszélve. És itt vannak az év 
végi ünnepek, bulik! 

Folyamatos lesz a közúti ellenőrzés, a sebességmérés, a kül- és bel-
területek napi szintű ellenőrzése az év végén is!

Segítsék munkánkat azzal, hogy - a saját érdekükben - betartják 
az együttélés társadalmi szabályait, beleértve a közlekedési szabályo-
kat is, jelzik, ha gyanús idegeneket látnak a környéken, ha segítség-
re szoruló emberekkel találkoznak, hiszen ezzel járulhatnak hozzá, 
hogy településükön a közbiztonság jó legyen.

A Kapitányság vezetése és állománya nevében köszönöm a ne-
künk nyújtott önkormányzati támogatásokat, az állampolgárok 
együttműködését, munkánk segítését!

2015. évre is kívánok Önöknek, kollégáim nevében is békés, sze-
retetteljes új esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A Balatonalmádi Focisuli 7-8 évesek csapata

A Balatonalmádi Focisuli 9-10 évesek csapata

Bokros Csenge

Bécsi Niki és edzője Vajky László

Pályázat
Balatonalmádi Városgondnokság pályázati úton 2015. március 

01-től bérbe adja a budatavai tömbbelsőben lévő 
teniszpályát és a hozzá tartozó épületet 

(kondi terem, öltöző, vizesblokkok).
Részletes kiírás: www.balatonalmadi.hu/palyazatok
További információ: +36 20 928 7812
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Aktuális
Diáksportos elismerések

December 15-én a veszprémi Simonyi Zsigmond Álta-
lános Iskolában tartották meg a hagyományos diákspor-
tos évzáró ünnepséget. Veszprém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Magyar Diáksport Szövetség és a Veszp-
rém Megyei Diáksport Egyesület szervezésében megtar-
tott eseményen az elmúlt tanévben országos szintű ered-
ményt elérő diáksportolókat és a diáksport területén sike-
resen dolgozó testnevelőket, edzőket, sportvezetőket ju-
talmazták.

Balatonalmádiból Bokros Csenge, a Györgyi Dénes Ál-
talános Iskola 6. osztályos tanulója Rádics Zsolttól a Ma-
gyar Diáksport Szövetség ügyvezető igazgatójától vehetett 
át jutalmat. Csenge a tavalyi tanévben kerékpár sportág 
mountain bike szakágában lett országos diákolimpiai baj-
nok.

Elismerésben részesült Ács Attila a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola igazgatója, testnevelője is, aki Porga Gyulától, 
Veszprém város polgármesterétől vehetett át elismerő plaket-
tet a Balatonalmádi körzeti Diáksport Bizottság élén, az el-
múlt 10 évben végzett munkájáért.

Mindkettőjüknek gratulálunk. 

Labdarúgás utánpótlás hírei
Mozgalmas hónapokon vannak túl a Balatonalmádi Focisuli 

Alapítvány ifjú labdarúgói. Az ősz folyamán négy korosztály-

ban (U7, U9, U11, U13) összesen 16 Bozsik-focitornán ve-
hettek részt az almádi gyerekek. Decemberben sem csak az 
edzésekről szóltak a foglalkozások. A közel 100 fő rendszere-

sen fociedzésre járó gyermek 
mindegyike pályára léphetett 
a Mikulás-kupa házibajnok-
ság mérkőzésein, aminek vé-
gén mindenki apró ajándék-
ban részesült. 

Az Alapítvány a Balatonal-
mádi Sportegyesülettel kar-
öltve két korosztályban ren-
dezte meg a hagyományos 
Karácsony-kupa teremtor-
nát, ahol a házigazda almá-
diakon kívül Csajágról, Bala-
tonfüredről és Felsőörsről ér-
keztek csapatok. „Udvariat-
lan” vendéglátónak bizonyul-
tak az almádiak, hiszen mind-
két korosztályban helyi csa-
pat végzett az 1-2. helyen. Az 
eredményhirdetésnél minden 
résztvevő csapat kupát vehe-
tett át, az 1-3. csapat tagjai 
éremdíjazásban részesültek, 
illetve minden gyermek édes-
séget kapott.

Végeredmény: 
U8 (7-8 évesek): 1. Balaton-

almádi „B”, 2. Balatonalmádi 
„A”, 3. Balatonfüred, 4. Csaj-
ág

U10 (9-10 évesek): 1. Ba-
latonalmádi „A”, 2. Bala-
tonalmádi „B”, 3. Csajág, 4. 
Felsőörs

Taekwon-do Európa kupa
Magyarok az éremtábla második helyén 

Október 10 és 12 között két nemzetközi taekwon-do versenyt is 
rendeztek Magyarországon Pestszentimrén a s portkastélyban. Min-
denidők legtöbb nemzetét felvonultató Európa Kupáján Lengyelek 
mögött végeztek a hazai versenyzők, maguk mögé utasítva a 29 or-
szágból álló mezőny további tagjait.  A pénteki napon gyermek és 
serdülő verseny, majd a hétvégén ifjúsági és felnőtt Taekwon-do Eu-
rópa kupán.  

Balatonalmádi Taekwon-do klubból, Bécsi Nikolett edzőtársunk 
a Magyar válogatott csapatát erősítve, eredményesen zárta a ran-
gos nemzetközi versenyt. Niki egyéni formagyakorlatban jól telje-
sítve jutott tovább azonban még az elődöntőbe jutás előtt az Ír ver-
senyző megállásra kényszerítette. A délutáni időszakban került sor 
az egyéni küzdelmekre (50 kg alatt) ebben a számban rendkívül ma-
gabiztos, kiegyensúlyozott versenyzéssel jutott a döntőig (legyőzve: 
Norvég, Lengyel és Belga ellenfelei), ahol ismét egy Lengyel lány-
nyal került össze. Itt erős küzdelemben még a befejezésnél is dön-
tetlenre álltak, azonban Niki az utolsó támadásából a vonalon kí-
vülre lépett, így időn túli figyelmeztetés miatt a levontak egy pon-
tot a bíróknál, ezzel a mínusszal, eggyel több pontozó látta jobbnak 
a Lengyel lányt, így NIKI ezüstérmet szerzett. Vasárnap következ-
tek a csapatversenyek, Niki itt két számban szerepelt a válogatottal, 
délben csapatformában kaptak bronzérmet, majd késő délután csa-
patküzdelemben a hat Magyar versenyzőből másodikként lépett ta-
tamira az egész mezőny legkisebb női versenyzőjeként a vele szem-
ben felállított Lengyel csapat legnagyobb emberével szemben. Niki 
a nézőket és a versenyzőket is meglepve, nagy ováció mellett, vé-
gig fölényesen vezetve, mind a négy bírónál nyerte a menetet. Saj-
nos Niki győzelme sem volt elég a Magyar csapat tovább jutásához 
a Lengyelek a dobogó legfelső fokáig meneteltek, végig verve a me-
zőnyt. A Balatonalmádi klubból Niki 2 éremmel egy csapat bronz 
és egyéni ezüst éremmel tért haza ifjúsági és felnőtt Taekwon-do Eu-
rópa kupáról. Vajky László (Balatonalmádi klub vezetője) edzőként 
kísérte el Nikit. 

További eredmények: A herendiek közül Róka Norbert csapat-
formában és csapatküzdelemben bronzérmet vihetett haza. Színes 
öveseknél a Veszprémi Taekwondo SE. sportolója Gyömörei Gyu-
la egyéni formagyakorlatban szerzett aranyérmet. A gyermek és ser-
dülő versenyen Dunántúlról csak a Veszprémi Padányi Klub ver-
senyzője Kovács Gergő ért el eredményt, gyermekek korosztályá-
ban, egyéni formagyakorlat számban szerzett aranyérmet. Így a ki-
csiknél (10-14 éveseknél) sem maradt érem nélkül a Balatoni régió.

Megint vége van egy évnek
Az elmúlt év sok változást hozott a Balatonalmádi Rendőrka-

pitányság állományának életében. Az új épület birtokbavétele, a 
„belakás” mellett is zökkenőmentes volt a munkavégzés. A július 
1-jével, az egész ország területére kiterjesztett közbiztonságot erő-
sítő program végrehajtása folyamatos volt, a fokozottabb, rendsze-
res rendőri jelenlétnek minden településen pozitív visszhangja volt. 
Hangsúlyt kapott az év végi ünnepekkel és az egyre hidegebb időjá-
rással kapcsolatos feladatok végrehajtása is a program keretein belül.

Mindig is azt mondtam, a jó közbiztonság nem kizárólag a Rend-
őrség munkájának eredménye, az csak társadalmi összefogással jö-
het létre!

Mindenkinek van és lehet beleszólása, tennivalója a közösség 
nyugodt életének érdekében, úgy a települések vezetőinek, mind az 
ott élőknek, vendégségbe érkezőknek.

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

Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak 
a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító 
eszközöket vegyék igénybe az év végi programok színesítéséhez. A 
médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó információ-
kat vegyék komolyan, mert saját testi épségükért, mások, akár gyer-
mekeik sérülésével járó balesetéért csak magukat okolhatják.

Ha már az ünnepek hangulatáról beszélünk! Az alkohol sajnos 
a közlekedésben is nagyobb szerepet játszott ebben az évben. A ta-
valyi 3-mal szemben ebben az évben már 9 esetben játszott szere-
pet a gépjármű vezetőjének ittassága a személyi sérüléssel járó bal-
eset okozásában. Arról, hogy a közúti ellenőrzések során is megnőtt 
a kiszűrt az ittas vezetők száma, nem is beszélve. És itt vannak az év 
végi ünnepek, bulik! 

Folyamatos lesz a közúti ellenőrzés, a sebességmérés, a kül- és bel-
területek napi szintű ellenőrzése az év végén is!

Segítsék munkánkat azzal, hogy - a saját érdekükben - betartják 
az együttélés társadalmi szabályait, beleértve a közlekedési szabályo-
kat is, jelzik, ha gyanús idegeneket látnak a környéken, ha segítség-
re szoruló emberekkel találkoznak, hiszen ezzel járulhatnak hozzá, 
hogy településükön a közbiztonság jó legyen.

A Kapitányság vezetése és állománya nevében köszönöm a ne-
künk nyújtott önkormányzati támogatásokat, az állampolgárok 
együttműködését, munkánk segítését!

2015. évre is kívánok Önöknek, kollégáim nevében is békés, sze-
retetteljes új esztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A Balatonalmádi Focisuli 7-8 évesek csapata

A Balatonalmádi Focisuli 9-10 évesek csapata

Bokros Csenge

Bécsi Niki és edzője Vajky László

Pályázat
Balatonalmádi Városgondnokság pályázati úton 2015. március 

01-től bérbe adja a budatavai tömbbelsőben lévő 
teniszpályát és a hozzá tartozó épületet 

(kondi terem, öltöző, vizesblokkok).
Részletes kiírás: www.balatonalmadi.hu/palyazatok
További információ: +36 20 928 7812
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Tudnivalók
Velünk élő vadak

Köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub színvonalas működéséhez, 

programjainak megvalósításához minden évben akadnak város-
unkban olyan kedves vállalkozók, magánszemélyek, intézmények, 
gyógyszertárak, üzletek, butikok, éttermek, pékségek, fodrászsza-
lonok– most a névszerinti felsorolástól eltekintve – , akik a nehéz-
ségek ellenére tombolatárgyak, ajándékutalványok, több ezer fo-
rint értékű szolgáltatások felajánlásával önzetlenül, szívesen segí-
tik klubunk jótékonysági rendezvényeit. 

Ezúton mondok hálás köszönetet  a magam és nyugdíjasaink 
nevében minden kedves támogatónknak, és tisztelettel kívánok 
mindnyájuknak jó egészséget ,  sikerekben, örömökben gazdag, 
békés  új esztendőt ! Lencse Sándor a klub elnöke

Pályázat
 Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet a balatonal-

mádi Angol-Magyar Tannyelvű Gimnáziumban lévő 
BÜFÉ üzemeltetésére 

2015. március 01-től. Részletes kiírás: www.balatonalmadi.hu/
palyazatok. További információ: +36 20 928 7812

Foto: Novák László

Az interneten sok videó mutatja az emberrel együtt élő vada-
kat. Mostanában új érdekesség a London külvárosi parkjaiban 
éjszaka legelésző dámcsapat, gímszarvasok, vadászó róka! Saj-
nos arról is van film, hogyan kell légfegyverrel irtani az Ang-
lia délkeleti részén robbanásszerűen elszaporodott, Ázsiából 
behurcolt papagájfajt. Városunkban is történik érdekesség. A 
kertváros területén, november 23-án, 11 órakor, szerencsénk-
re pont egy természetfotós telkén, a galambház röpdéjében 
lévő díszgalambokat „felügyelte” a képen látható csinos bundá-
jú róka. Tartása, tekintete nem az űzött vad képét mutatja, in-
kább imponálóan magabiztos, ezért közreadjuk, gyönyörködje-
nek benne Önök is kedves Olvasóink.
 tszabango@gmail.com

M E G H Í V Ó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját 

és baráti körét a Vörösberényi Művelődési Házban
 2015. február 14-én szombaton 19.30 órakor
kezdődő vacsorával egybekötött jótékonysági

FERGETEGES FARSANGI BÁLRA
Zenél: Tóth István zenész 

BÜFÉ – rövid italok-sör–bor–pezsgő-kávé -pogácsa 
Tombola: értékes nyereményekkel

Megjelenés: Jelmezben vagy jelmez nélkül
A vendégek fogadása üdvözlő itallal: 18.30–19.30-ig

A jelmezesek felvonulása: 19.30-kor
A legjobb jelmezeket díjazzuk

Vacsora: 20.00 órakor
Belépő ára: 2500 Ft, mely tartalmazza a vacsorát, az üdvözlő italt 

Asztalfoglalás, jegyelővétel: a Művelődési Házban hétköznapokon:16–18 -ig 
Érdeklődni: a +36 30 902 4268 számon

 Jó szórakozást kíván a rendezőség: a Borostyán Népdalkör, a Ringató  
Balaton Néptánccsoport, és a Vörösberényi Nyugdíjas Klub

 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

Fájdalommentes 
fogászat és 

fogbeültetés elérhető 
áron

Zamárdiban és Balatonkenesén, a 
Globe Dental Fogászati Centrumban!

Jelentkezzen be még ma!

A kivágott kuponért cserébe a 
panorámaröntgen 5000 Ft helyett 0 Ft!

Érvényesség: 2015. január 31. Más kedvezménnyel nem 
kombinálható!

8621 Zamárdi, 
Eötvös u. 15/1.

Hotel Wellamarin
Tel.: +36 20 553 6622

8174 Balatonkenese, 
Táncsics M. u. 6.

Tel.: +36 20 995 4540
www.globedental.eu
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Tudnivalók
Velünk élő vadak
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Foto: Novák László
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ALMÁDI ÚJSÁGKompolthy Tivadar emlékmű

Balatonalmádiban, a Remete patak mellett található emlékmű Kompolthy Tiva-
dar újságíró-nyomdatulajdonosnak állít emléket, aki a Balaton-kultusz lelkes híve 
volt és Balatonalmádi település életében jelentős szerepet játszott. 

Az alkotást 1928. szeptember 2-án avatták fel. Anyaga: vörös homokkő bronz 
plakettel, amelyet Csiszár Gyula szobrászművész készített.

Kompolthy (1881-ig Schreiber, azután Kompolti majd Kompolhi) Tivadar 1852. 
április 19-én született a Szepes vármegyei Szomolnokon. 1870-ben Fiuméban ten-
gerésznövendék, majd egy év múlva végzett a Collegio Nautico e Commerciale ten-
gerészeti főtanodában. Ezen év végén két társával elhagyta az osztrák-magyar ten-
gerészetet, áthajózott az USA-ba, majd megfordult Dél-Amerikában és Afrikában. 
1873-ban tért haza. 1875–76-ban a Veszprém hetilap felelős szerkesztője lett, majd 
három évig ismét tengerészként szolgált. 1878. év elején hazatért, és megnősült, és 
hosszújáratú tengerészkapitányi vizsgát tett. 1880-tól a Veszprém és melléklapja, a 
Hivatalos Értesítő felelős szerkesztője és kiadója, majd 1881. október 1-jén meg-
alapította a Veszprémi Független Hírlap hetilapot, melyet saját tulajdonú Petőfi 
nyomdájában nyomtatott. A lapnak 16 éven át felelős szerkesztője. 1896. végén 
mint kiadó a nyomdával együtt eladta a hetilapot – e lapból lett a Veszprém vár-
megye. 1889. február 16-án kiadta az Almádi Híradót, melynek egyetlen száma 

jelent meg, ezt ő is szerkesztette. 1897-ben fia akadémiai tanulmányainak idejére 
Fiumébe költözött – rövid ideig a Fiume c. folyóiratot is szerkesztette –, majd Bu-
dapesten élt. 1883-tól az Almádi Fürdő Rt. jegyzője, a fürdőhely fejlesztője, nép-
szerűsítője. Almádiban telket vásárolt, házat épített a Remete patak mentén. A vil-
la előtt áll ma az emlékmű, a róla elnevezett utca és a Martinovics utca elágazójá-
nál. Szívesen tartózkodott itt, városunkban. 1907. november 30-án halt meg Bu-
dapesten. Kompolthy életútja, Almádihoz kapcsolódó tevékenysége szép példája 
annak, hogy távolról érkezve is milyen komoly szerepe lehet valakinek egy telepü-
lés történetében.

Véghely Dezső emlékpad
1914. augusztus 9-én avatták a vörös homokkőből faragott emlékpadot, amely 

Véghely Dezső munkásságának adózik tisztelettel a Szent Erzsébet ligetben, az 
Öregparkban. Véghely Dezső történettudós Veszprém vármegye alispánja volt, ő 
kezdeményezte a park létrehozását. 

Az emlékpad obeliszkjén látható Véghely-portré Bődy Henrik szobrászművész 
alkotása.

1840-ben, Veszprémben született. A középiskolát a Pápai Református Kollégi-
umban, jogi tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1875-ben ügyvédi ok-
levelet szerzett. Veszprémben ügyvédi irodát nyitott. A Győri Történelmi és Régé-
szeti Füzetekben megjelent írásaival hívta fel magára a figyelmet. 1875-ben Veszp-
rém város, 1878-tól Veszprém vármegye főjegyzője, 1881-ben alispánná választot-
ták, ez utóbbi funkciót haláláig töltötte be. Megbízást kapott Veszprém megye mo-
nográfiájának megírására, de betegsége miatt a nagy munkát nem tudta elvégezni. 
Nagy mennyiségű forrásanyagot, számos oklevelet gyűjtött a monográfiához, ezt ő 
és utódai veszprémi lakásán tárolták. Az épület a második világháborúban bomba-
találatot kapott és az értékes gyűjtemény megsemmisült. 1884-ben vásárolt Bala-
tonalmádiban egy szőlőben épült pince-présház épületet. A ház már 1858-ban állt, 
ezt átépítették, bővítették, így a Véghely-villa Almádi egyik legrégebbi és legna-
gyobb nyaralója lett. Véghely nagyon kedvelte Almádit, a nyári időszakot rendsze-
resen itt töltötte, itt írta például az 1886 júliusában elkészült „Emléklapok rende-
zett tanácsú Veszprém város életéből” című munkáját. A nyaralóépület viszonylag 
kis változtatással ma is áll. A toronyszobában volt a családi levéltár, amelyben ira-
taikat őrizték. Sajnos a háború során kirabolták, emiatt a helytörténet szempont-
jából igen értékes adatok semmisültek meg. Az épület pincéje „Kakas csárda” né-
ven ismert. A villa mind jelentőségénél, mind állapotánál fogva érdemes helyi vé-
delemre. A Balaton iránti vonzalma mellett aktívan részt vett a település közéleté-
ben és fejlesztésének előmozdításában. A nevéhez is köthető az almádi park és ki-
kötő közvilágításának, a telefonhálózat kiépítésének a szorgalmazása. Tudományos 
folyóiratokban számos tanulmánya jelent meg. Több oklevélgyűjtemény kiadásá-
ban vett részt. A veszprémi Alsóvárosi temetőben nyugszik. BA
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Almádi Értéktár

Véghely Dezső arcképe

A Kompolthy család és gyer-
mekeik: Szelima és Edit

Fotó: Töltési Erzsébet

Fotó: Pászti

Fotó: Pászti

Orbán Ottó: A víz

A Nap a tűz,
a Föld az üst,
a pára, a gőz,
olvadt ezüst.

De hogyha kihűl,
tóvá kerekül,
földrészek viselik
ékszerül.


