
Mint kiállító tér
A vasúti aluljáró falain megjelenő képek az áthaladó gyalogosokhoz „elvi-

szik” a művészeti alkotásokat. Azokhoz is eljutnak a vizuális értékek, akik egy 
szokásos kiállítóhelyet nem látogatnak meg. A városból a strandra, a borfesz-
tiválra, a bevásárlóközpontba igyekvők megállnak a képek előtt, és mivel fél 
évig látható egy válogatás, így ez többször megtörténik, a tárlatok látogatott-
sága nagyon nagy.

Almádi művészeti értékeinek bemutatása
A kiállító hely kizárólag Balatonalmádi kulturális értékeinek – képzőmű-

vészeinek, fotósainak – bemutatását szolgálja. A helyi művészek alkotásaiból 
összeállított tárlatok felmutatják a város kulturális változatosságát, gazdagsá-
gát. A kiállítási lehetőség a helyi alkotók számára rendkívüli nyilvánosságot 
tesz lehetővé, a város lakói számára pedig a közös kultúrkincs birtoklásának 
élményét erősíti.

Perifériális térből elsődleges kulturális köztér
A korábban elhanyagoltnak tűnő, gyors áthaladással „letudott” aluljáró az 

új szereppel kedvelt művészeti köztérré vált. Minőségi tér alakult a korábban 
értéktelen, pejoratív jelzőkkel emlegetett alagútból. A gondozott falfelületek, 
a képek, nem várt hatással vannak az aluljáró gyalogosaira – a kultúra kultú-
rát szül – megszűnt a szemetelés, rongálás, firkálás.

Kapocs
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete és kiállítóterme és a 

Szent Erzsébet ligetben kialakított Kézfogás Európa Szoborpark között ka-
pocsként szolgál, köztes kiállítóhelyként vezeti a város lakóját, vendégét mű-
vészeti sétáján. A szoborparkkal együtt szokatlanságával már eddig is sok lá-
togatót vonzott a városba, hogy a három helyen aktuálisan látható tárlato-
kat végigjárja.

Indikátor
Az egymást váltó tárlatok a helyi művészeket – a folyamatos bemutatás le-

hetőségét megteremtve – újabb alkotások létrehozására ösztönzik. A városi 
döntéshozók számára a sikeres bemutatók további mecénás gesztusokra ad-
nak késztetést a bemutatott alkotások révén, ami a helyi kulturális értékek 
megismerésére nyújt lehetőséget. Az almádi lakosok és az eseti látogatók szá-
mára az újabb tárlatok megtekintésére is ösztönzőleg hat.

Létrejötte
A szabadtéri kiállítótér a helyi alkotók önkéntes munkájával és Balatonal-

mádi város önkormányzatának támogatásával 2013-ban valósult meg. 
A korábban nem kedvelt, előnytelen állapotú tér elegáns, barátságos, rövid 

idő alatt közkedvelt kulturális közösségi térré vált. A kezdeményezést felka-
rolta a helyi turisztikai egyesület, felismerve idegenforgalmi jelentőségét, ezért 
biztosítja a működés szervezeti kereteit, így a VasútARTjáró gazdájává vált.

Évente két kiállítás szerveződik, egy képzőművészeti valamint egy fotókiál-
lítás. Mindkét kiállításon kizárólag almádi, vagy Almádihoz kötődő alkotók 
vehetnek részt. A fotókiállítások tematikusak, városunk és környezetének is-
mert és rejtett értékeinek bemutatása.
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Almádi Értéktár

Ilyen volt-ilyen lett

Üresen   -  Kultúrával…

Balogh Ervin festőművész képei

Az első kiállítás megnyitója

Fotó: Pászti
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet
Vörösberényi képeslapok
Előzetes a készülő „Vörösberény 
története” c. albumból

Schildmayer Ferenc gyűj-
teményéből

Könyvkölcsönző
A Vörösberényi Kultúrházban január 28-án megnyitottuk könyv-

kölcsönzőnket, amely a továbbiakban minden szerdán 14-16 órá-
ig tart nyitva. A helyszínen a legtöbb esetben Dankó Friderika 
könyvtáros kollégával találkoznak. Feladata, hogy segítsen a ka-
talógus használatában, ha kell, olvasmányt ajánl, kiadja és vissza-
veszi, valamint szállítja a könyvtári könyveket igény szerint. Öröm-
mel vettük, hogy már az első alkalommal voltak olyan olvasóink, 
akik felfigyeltek az előző újságszámban lévő híradásunkra, s cél-
zatosan látogattak meg bennünket! Nekik ezért egy-egy ajándék-
könyvet juttatunk el köszönetként!

 A könyvtárosok
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ÖnkormányzatÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy Balatonalmádi községben az ingatlan tu-
lajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója köte-
les az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet összegyűjteni, annak összegyűjtésére feljogosított köz-
szolgáltatónak történő átadást biztosítani. Az előírásokat a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. E jogsza-
bály rendelkezik arról, hogy az önkormányzat kötelező feladata a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szál-
lítására közszolgáltatást szervezni a településen. Ennek módját és 
feltételeit az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg. Bala-
tonalmádiban ez a rendelet az 7/2015. (I. 29.) számú önkormány-
zati rendelet, amely előírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles a 
közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 
igénybe venni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 455/2013. (XI. 29.) Korm. ren-
delet alapján, a Közszolgáltató az elszállított és tisztítás céljára át-
adott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisé-
gével kapcsolatban éves adatszolgáltatásra kötelezett a települési ön-
kormányzat felé. 

Balatonalmádi község önkormányzat képviselő-testületének 
7/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete értelmében, 2015. janu-
ár 1-től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésével kapcsolatos feladatokat a Balatonalmádi Hulladékgazdálko-
dási Kft. látja el, mint közszolgáltató.

A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgál-
tató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató 
a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.

Szolgáltatásunkat megrendelheti személyesen ügyfélszolgálatun-
kon (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), telefonon (+36 88 799 
200), e-mailben (szennyviz@bahg.hu), vagy a honlapunkon talál-
ható Szennyvízszállítás megrendelő nyomtatvány kitöltésével. Meg-
rendeléskor a szolgáltatáshoz szükséges adatokat (név, cím, telefon-
szám, számlázási adatok, szolgáltatási hely pontos címe, szennyvíz 
mennyisége) kérjük megadni szíveskedjenek részünkre. 

Kérjük a szennyvíztároló tartály telítettségét rendszeresen ellen-
őrizni szíveskedjenek, hogy megrendelésüket időben le tudják adni. 
A szolgáltatás elvégzését a megrendelés beérkezését követő 72 órán 
belül, az általunk visszaigazolt időpontban biztosítjuk. 

A szennyvíztároló akadály nélküli megközelíthetőségét minden 
esetben kérjük biztosítani szíveskedjenek a begyűjtést végző mun-
katársaink részére.

A közszolgáltatási díj kéttényezős, mely a következőképpen épül 
fel; „alapdíj” és „ürítési díj”, az alapdíj a háztartási szennyvíz meny-
nyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, környe-
zetvédelmi kiadásokat, az ürítési díj a háztartási szennyvíz mennyi-
ségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egység-
től függő költségeket tartalmazza. Az érvényben lévő közszolgálta-
tási díjakról ügyfélszolgálatunkon vagy honlapunkon tájékozódhat.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítése többféleképpen történhet; 
személyes megrendeléskor ügyfélszolgálatunkon készpénzzel, ban-
ki átutalással előreutalás esetén vagy a szolgáltatás elvégzésekor kész-
pénzzel a sofőrnek.

Társaságunk az ügyfelei részére a személyes kapcsolatfelvétel érde-
kében Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. alatt ügyfélszolgálati irodát 
működtet, tel.: +36 88 799 200, valamint a felmerülő kérdéseik-
re honlapunkon (www.bahg.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak.

Hétfő: 8.00-12.00, kedd: zárva, szerda: 8.00-12.00, csütörtök: 
7.00-19.00, péntek: 12.00-16.00, szombat (június 1-től augusztus 
20-ig): 8.00-12.00.

Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft.

Alakítsuk együtt Balatonalmádit!
Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időn-

ként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak a megvál-
tozott körülményekhez való igazítása. Erről hozott döntést Balatonal-
mádi önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánja vizsgálni a vá-
ros és integrált településfejlesztési stratégiáját. Az elmúlt időszakban je-
lentősen megváltoztak a város életét befolyásoló külső körülmények, 
a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megol-
datlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitöré-
si pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a településen 
élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítá-
sára. Az önkormányzat képviselőtestülete elhatározta, hogy külső szak-
cégek bevonásával felülvizsgáltatja a Balatonalmádi jövőképét megha-
tározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A 
változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk 
oldani, és amire reagálnunk kell. A város képviselő-testülete hiszi, 
hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok 
és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni 
önökkel, és a balatonalmádi polgárok, a tervezési folyamat végére 
magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így a 
megvalósításában is együtt tudnak majd működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai 
élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közös-
ségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és 
kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan város lehessen 
Balatonalmádi, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemes élni, amelyet 
szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú 
távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk. Az 
előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez kérjük az önök aktív támo-
gatását, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék 
ki nekünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figye-
lembe venni a város jövőjének megformálásához.

A KDOP-6.2.1/13/K-2014-2020 „Közép-dunántúli Operatív 
Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban- 
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” program keretein 
belül elkészül Balatonalmádi, mint járásszékhely város ITS projektje.

A projekthez kapcsolódóan a Partnerségi Tervben megfogalmazott 
programnak megfelelően a tervezés megindítása, a dokumentumok 
kidolgozása széleskörű partnerség keretében valósul meg. A lakosság, 
mint partner szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, jóváha-
gyásán túl aktív részvételükre is kiterjed. Összeállításra került egy kér-
dőív, melyet mellékeltünk az újsághoz, illetve elektronikusan is letölt-
hető a www.balatonalmadi.hu oldalról. Kérjük, hogy a kitöltött kér-
dőíveket a városháza bejáratánál elhelyezett ITS feliratú gyűjtődoboz-
ba dobva illetve a foepitesz@balatonalmadi.hu email címre megkül-
deni szíveskedjenek, 2015 február 23-ig.

Legyen tehát olyan Balatonalmádi, mint amilyennek mi közösen 
szeretnénk! Bogdán László főépítész

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátástokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális 
étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét 
és intézményi térítési díjait. 

A képviselő-testület rendeletet alkotott a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról. A napközi otthonos óvo-
da étkezési térítési díjai 5 %-kal emelkedtek, míg az általános iskolákban, 
valamint a gimnáziumban és a kollégiumban nem változtak a térítési dí-
jak a tavalyihoz képest. Az óvodában több mint 3 éve a „Mintamenza 
program” keretében történik az ételek előállítása. Ez azt jelenti, hogy ma-
gyar, őstermelői termékeket, lehetőleg adalék-, tartósítószer-mentes ter-
mékeket, jobb minőségű alapanyagokat használnak fel, kényelmi anya-
gok (leves porok, kész ételek, só tartalmú ízesítők) felhasználása nélkül.

Az önkormányzat jogalkotói hatáskörében eljárva bővítette a csa-
ládi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásainak körét, így a város 
közigazgatási területén az önkormányzati hivatal útján ellátja ju-
bileumi házassági fogadalom és névadó szertartás megrendezésével 
kapcsolatos szolgáltatásokat is. 

A képviselő-testület decemberi ülésén módosította az önkor-
mányzat köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletét, 
ami kiegészült a szociális temetések lebonyolításához szükséges fel-
tételekkel. Magyarország központi költségvetésének megalapozásá-
ról szóló törvény – a rendelet elfogadását követően – módosította a 
szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének idő-
pontját 2016. január 1. napjára. Erre való tekintettel a már módo-
sított önkormányzati rendelet szociális temetésre vonatkozó rendel-
kezéseit hatályon kívül helyezte a képviselő-testület.

Az útépítési együttműködésről szóló rendeletét is felülvizsgálta az 
önkormányzat, mely szabályozza az önerős útépítésekkel kapcsola-
tos eljárásrendet, az ingatlantulajdonosok pénzbeli hozzájárulásának 
mértékét. A rendelet szerint az útépítési együttműködési szerződés 
megkötésére akkor kerülhet sor, ha a beruházás megvalósításában ér-
dekelt ingatlantulajdonosok legalább 2/3-ának aláírásával az együtt-
működési szándéknyilatkozat beérkezik az önkormányzathoz, és a 
képviselő-testület az együttműködéssel megvalósuló beruházást tá-
mogatja. Az ingatlantulajdonosoknak az együttműködési megállapo-
dás aláírását követő 30 napon belül 30 000 Ft előleget kell biztosíta-
niuk, mely összeget az önkormányzat kizárólag a beruházás előkészítő 
munkálataihoz (engedélyezési és kiviteli tervek költsége, engedélyezé-
si eljárás díja) használhat fel, és amely összeg a fizetendő önrész össze-
gébe beszámításra kerül. Az együttműködési szerződés tervezete és a 
szándéknyilatkozat is a rendelet mellékletét képezi. 

Új rendeletet alkotott az önkormányzat a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról, mely szerint a közszolgáltatás végzésére a Balatonalmádi 
Hulladékgazdálkodási Kft. jogosult és köteles, továbbá tartalmazza 
az ingatlantulajdonosokat terhelő díjfizetési kötelezettséget, az al-
kalmazható díj legmagasabb mértékét is.

„Balaton Játék Pont” létesülhet a Pannónia Kulturális Központ-
ban a volt „vízi múzeum” helyén, amely – a Cimbora mozgalom ha-
gyományainak megőrzése mellett – a játékos Balaton Interaktív Já-
téktér által a helyi, és az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérő-
iknek, és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált szabadidő eltölté-
si lehetőséget (kézműves, irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és játékos 
foglalkozások tartása) a téli és a nyári időszakban egyaránt. A prog-
ramok szervezését, a játékeszközök felügyeletét az Almádiért Köz-
alapítvány végzi saját költségen és önkéntes segítők bevonásával.

A Városszépítő és Honismereti Kör javaslatot tett a Munkácsy Mi-
hály utcában lévő platánsor és a Fadrusz János utcai vadgesztenyesor 

védetté nyilvánítására. Az önkormányzati hivatal felméri a fasorok vé-
detté nyilvánításának indokoltságát, elvégzi a védelem céljainak meg-
valósításához szükséges intézkedéseket, a védelemhez szükséges felté-
telek, pénzügyi eszközök biztosíthatóságát, majd erről tájékoztatja a 
képviselő-testületet a 2015. márciusi rendes ülésén.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Wesselényi strandon üze-
melő Fröccsterasz vendéglátó egység bérlőjének tervezett beruházásait 
érintő kérelmét, mely tartalmazza egy új, közterületi bejárat megépíté-
sét a lépcsőházhoz kapcsolódóan és nyilvános WC kialakítását, kizáró-
lagos használatát a Fröccsterasz vendégei részére. A megvalósításhoz az 
önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá, ha a bérlő saját költségére 
készítteti el a beruházás terveit, szükség szerint megindítja az építési en-
gedélyezési eljárást és viseli ennek költségeit, valamint a megnövekedett 
alapterülete miatti bérleti díj növekedést is elfogadja.

A Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság vagyonkezelésében áll a balatonalmádi 0112/12 helyrajzi szá-
mú, kivett, Balaton-tó megnevezésű ingatlan. Az önkormányzat már 
jelezte az 573 m2-es terület bérletére vonatkozó igényét a jogszabály-
ban meghatározott célokra, gyalogút és zöldterület kialakítására. A 
képviselő-testület jóváhagyta a területre vonatkozó – évi 5000 Ft-os 
bérleti díjat tartalmazó, 2015-től 2030-ig szóló, – bérleti szerződést.

A Rákóczi út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati 
jellegű lakás bérbeadásáról is döntött a képviselő-testület. 

Az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel zárt ülésen tár-
gyalta a képviselő-testület a Process-Tech Kft. javaslatáról és az 
E.ON ingatlan pályázaton való részvételről szóló előterjesztéseket. 

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát és szolgáltatóit, hogy 2015-

ben is kiadásra kerül az Almádi Információs Füzet, melyben a ko-
rábbi évekhez hasonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk. Aki sze-
retne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2015. 
március 20-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Bala-
tonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda Városház tér 4., 
e-mail: almtour@gmail.com, tel.: +36 88 594 081, mobil: +36 20 
591 0501, nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00.

Polgárőr hírek
Február 28-án tisztújító közgyűlésre gyűlnek össze a tagok és 

meghívottak, ahol az új vezetőség megválasztása lesz a középpont-
ban. De ennél is fontosabb rendezvényre készülnek városunk pol-
gárőrei márciusban, amely hónapban ünnepli 20. születésnapját a 
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület. Az évforduló alkalmából ünne-
pi közgyűlés lesz a hónap végén, amely napon kiállítás is nyílik az 
egyesület elmúlt két évtizedéről. A részletes programot az Almádi 
Újság következő számában tesszük közzé.

Január hónapban 50 óra, a rendőrséggel közös ellenőrző szolgála-
tot tartottak a polgárőrök. Szintén folyamatos a nyaralóövezet rend-
szeres ellenőrzése is. A rendőrség a családsegítővel közösen tartott 
ellenőrzést egy idős, 90 év feletti bácsinál, de szerencsére mindent 
rendben találtak. Az ingatlanra a polgárőrök hívták fel a rendőrség fi-
gyelmét, akiknek gyanússá váltak a régóta lehúzott redőnyök.

Az új esztendő első hónapjának elején születésnapja alkalmából 
köszöntöttük Bugyiné Zalai Gizella tagtársunkat 83. születésnapján.

Végül szeretnénk kérni az olvasókat, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá az egyesület működésé-
hez. Adószámunk: 18919123-1-19 Számfira Balázs Polgárőr Egyesület 
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ÖnkormányzatÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy Balatonalmádi községben az ingatlan tu-
lajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója köte-
les az ingatlanán keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet összegyűjteni, annak összegyűjtésére feljogosított köz-
szolgáltatónak történő átadást biztosítani. Az előírásokat a vízgaz-
dálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény tartalmazza. E jogsza-
bály rendelkezik arról, hogy az önkormányzat kötelező feladata a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szál-
lítására közszolgáltatást szervezni a településen. Ennek módját és 
feltételeit az önkormányzat helyi rendeletben állapítja meg. Bala-
tonalmádiban ez a rendelet az 7/2015. (I. 29.) számú önkormány-
zati rendelet, amely előírja, hogy az ingatlantulajdonos köteles a 
közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal 
igénybe venni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a 455/2013. (XI. 29.) Korm. ren-
delet alapján, a Közszolgáltató az elszállított és tisztítás céljára át-
adott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisé-
gével kapcsolatban éves adatszolgáltatásra kötelezett a települési ön-
kormányzat felé. 

Balatonalmádi község önkormányzat képviselő-testületének 
7/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete értelmében, 2015. janu-
ár 1-től a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűj-
tésével kapcsolatos feladatokat a Balatonalmádi Hulladékgazdálko-
dási Kft. látja el, mint közszolgáltató.

A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgál-
tató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató 
a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.

Szolgáltatásunkat megrendelheti személyesen ügyfélszolgálatun-
kon (8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 43.), telefonon (+36 88 799 
200), e-mailben (szennyviz@bahg.hu), vagy a honlapunkon talál-
ható Szennyvízszállítás megrendelő nyomtatvány kitöltésével. Meg-
rendeléskor a szolgáltatáshoz szükséges adatokat (név, cím, telefon-
szám, számlázási adatok, szolgáltatási hely pontos címe, szennyvíz 
mennyisége) kérjük megadni szíveskedjenek részünkre. 

Kérjük a szennyvíztároló tartály telítettségét rendszeresen ellen-
őrizni szíveskedjenek, hogy megrendelésüket időben le tudják adni. 
A szolgáltatás elvégzését a megrendelés beérkezését követő 72 órán 
belül, az általunk visszaigazolt időpontban biztosítjuk. 

A szennyvíztároló akadály nélküli megközelíthetőségét minden 
esetben kérjük biztosítani szíveskedjenek a begyűjtést végző mun-
katársaink részére.

A közszolgáltatási díj kéttényezős, mely a következőképpen épül 
fel; „alapdíj” és „ürítési díj”, az alapdíj a háztartási szennyvíz meny-
nyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségeket, környe-
zetvédelmi kiadásokat, az ürítési díj a háztartási szennyvíz mennyi-
ségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egység-
től függő költségeket tartalmazza. Az érvényben lévő közszolgálta-
tási díjakról ügyfélszolgálatunkon vagy honlapunkon tájékozódhat.

A közszolgáltatási díj kiegyenlítése többféleképpen történhet; 
személyes megrendeléskor ügyfélszolgálatunkon készpénzzel, ban-
ki átutalással előreutalás esetén vagy a szolgáltatás elvégzésekor kész-
pénzzel a sofőrnek.

Társaságunk az ügyfelei részére a személyes kapcsolatfelvétel érde-
kében Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. alatt ügyfélszolgálati irodát 
működtet, tel.: +36 88 799 200, valamint a felmerülő kérdéseik-
re honlapunkon (www.bahg.hu) részletes tájékoztatást kaphatnak.

Hétfő: 8.00-12.00, kedd: zárva, szerda: 8.00-12.00, csütörtök: 
7.00-19.00, péntek: 12.00-16.00, szombat (június 1-től augusztus 
20-ig): 8.00-12.00.

Balatonalmádi Hulladékgazdálkodási Kft.

Alakítsuk együtt Balatonalmádit!
Egy város élete, problémái és lehetőségei folyton változnak, így időn-

ként szükségessé válik annak felülvizsgálata is, és a céloknak a megvál-
tozott körülményekhez való igazítása. Erről hozott döntést Balatonal-
mádi önkormányzata, amely ezért még idén felül kívánja vizsgálni a vá-
ros és integrált településfejlesztési stratégiáját. Az elmúlt időszakban je-
lentősen megváltoztak a város életét befolyásoló külső körülmények, 
a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megol-
datlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitöré-
si pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a településen 
élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítá-
sára. Az önkormányzat képviselőtestülete elhatározta, hogy külső szak-
cégek bevonásával felülvizsgáltatja a Balatonalmádi jövőképét megha-
tározó városfejlesztési dokumentumokat.

A fejlődés, az átalakulás persze sosem lehet problémamentes. A 
változás mindig új kihívás elé állít minket, amit meg kell tudnunk 
oldani, és amire reagálnunk kell. A város képviselő-testülete hiszi, 
hogy ezt akkor tudja a leghatékonyabban megtenni, ha az új célok 
és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni 
önökkel, és a balatonalmádi polgárok, a tervezési folyamat végére 
magukénak érzik majd a közösen meghatározott jövőképet, és így a 
megvalósításában is együtt tudnak majd működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai 
élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közös-
ségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és 
kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan város lehessen 
Balatonalmádi, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemes élni, amelyet 
szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú 
távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk. Az 
előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez kérjük az önök aktív támo-
gatását, hogy véleményüket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék 
ki nekünk. Ezt a tudást hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk figye-
lembe venni a város jövőjének megformálásához.

A KDOP-6.2.1/13/K-2014-2020 „Közép-dunántúli Operatív 
Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban- 
Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” program keretein 
belül elkészül Balatonalmádi, mint járásszékhely város ITS projektje.

A projekthez kapcsolódóan a Partnerségi Tervben megfogalmazott 
programnak megfelelően a tervezés megindítása, a dokumentumok 
kidolgozása széleskörű partnerség keretében valósul meg. A lakosság, 
mint partner szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, jóváha-
gyásán túl aktív részvételükre is kiterjed. Összeállításra került egy kér-
dőív, melyet mellékeltünk az újsághoz, illetve elektronikusan is letölt-
hető a www.balatonalmadi.hu oldalról. Kérjük, hogy a kitöltött kér-
dőíveket a városháza bejáratánál elhelyezett ITS feliratú gyűjtődoboz-
ba dobva illetve a foepitesz@balatonalmadi.hu email címre megkül-
deni szíveskedjenek, 2015 február 23-ig.

Legyen tehát olyan Balatonalmádi, mint amilyennek mi közösen 
szeretnénk! Bogdán László főépítész

A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és a Balaton-
almádi Szociális Társulás által biztosított személyes gondoskodást 
nyújtó ellátástokról szóló rendeletet, amely tartalmazza a szociális 
étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás szolgáltatás önköltségét 
és intézményi térítési díjait. 

A képviselő-testület rendeletet alkotott a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról. A napközi otthonos óvo-
da étkezési térítési díjai 5 %-kal emelkedtek, míg az általános iskolákban, 
valamint a gimnáziumban és a kollégiumban nem változtak a térítési dí-
jak a tavalyihoz képest. Az óvodában több mint 3 éve a „Mintamenza 
program” keretében történik az ételek előállítása. Ez azt jelenti, hogy ma-
gyar, őstermelői termékeket, lehetőleg adalék-, tartósítószer-mentes ter-
mékeket, jobb minőségű alapanyagokat használnak fel, kényelmi anya-
gok (leves porok, kész ételek, só tartalmú ízesítők) felhasználása nélkül.

Az önkormányzat jogalkotói hatáskörében eljárva bővítette a csa-
ládi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatásainak körét, így a város 
közigazgatási területén az önkormányzati hivatal útján ellátja ju-
bileumi házassági fogadalom és névadó szertartás megrendezésével 
kapcsolatos szolgáltatásokat is. 

A képviselő-testület decemberi ülésén módosította az önkor-
mányzat köztemetőről és a temetkezések rendjéről szóló rendeletét, 
ami kiegészült a szociális temetések lebonyolításához szükséges fel-
tételekkel. Magyarország központi költségvetésének megalapozásá-
ról szóló törvény – a rendelet elfogadását követően – módosította a 
szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének idő-
pontját 2016. január 1. napjára. Erre való tekintettel a már módo-
sított önkormányzati rendelet szociális temetésre vonatkozó rendel-
kezéseit hatályon kívül helyezte a képviselő-testület.

Az útépítési együttműködésről szóló rendeletét is felülvizsgálta az 
önkormányzat, mely szabályozza az önerős útépítésekkel kapcsola-
tos eljárásrendet, az ingatlantulajdonosok pénzbeli hozzájárulásának 
mértékét. A rendelet szerint az útépítési együttműködési szerződés 
megkötésére akkor kerülhet sor, ha a beruházás megvalósításában ér-
dekelt ingatlantulajdonosok legalább 2/3-ának aláírásával az együtt-
működési szándéknyilatkozat beérkezik az önkormányzathoz, és a 
képviselő-testület az együttműködéssel megvalósuló beruházást tá-
mogatja. Az ingatlantulajdonosoknak az együttműködési megállapo-
dás aláírását követő 30 napon belül 30 000 Ft előleget kell biztosíta-
niuk, mely összeget az önkormányzat kizárólag a beruházás előkészítő 
munkálataihoz (engedélyezési és kiviteli tervek költsége, engedélyezé-
si eljárás díja) használhat fel, és amely összeg a fizetendő önrész össze-
gébe beszámításra kerül. Az együttműködési szerződés tervezete és a 
szándéknyilatkozat is a rendelet mellékletét képezi. 

Új rendeletet alkotott az önkormányzat a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról, mely szerint a közszolgáltatás végzésére a Balatonalmádi 
Hulladékgazdálkodási Kft. jogosult és köteles, továbbá tartalmazza 
az ingatlantulajdonosokat terhelő díjfizetési kötelezettséget, az al-
kalmazható díj legmagasabb mértékét is.

„Balaton Játék Pont” létesülhet a Pannónia Kulturális Központ-
ban a volt „vízi múzeum” helyén, amely – a Cimbora mozgalom ha-
gyományainak megőrzése mellett – a játékos Balaton Interaktív Já-
téktér által a helyi, és az ide érkező vendég gyermekeknek, kísérő-
iknek, és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált szabadidő eltölté-
si lehetőséget (kézműves, irodalmi, zenei, ismeretterjesztő és játékos 
foglalkozások tartása) a téli és a nyári időszakban egyaránt. A prog-
ramok szervezését, a játékeszközök felügyeletét az Almádiért Köz-
alapítvány végzi saját költségen és önkéntes segítők bevonásával.

A Városszépítő és Honismereti Kör javaslatot tett a Munkácsy Mi-
hály utcában lévő platánsor és a Fadrusz János utcai vadgesztenyesor 

védetté nyilvánítására. Az önkormányzati hivatal felméri a fasorok vé-
detté nyilvánításának indokoltságát, elvégzi a védelem céljainak meg-
valósításához szükséges intézkedéseket, a védelemhez szükséges felté-
telek, pénzügyi eszközök biztosíthatóságát, majd erről tájékoztatja a 
képviselő-testületet a 2015. márciusi rendes ülésén.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Wesselényi strandon üze-
melő Fröccsterasz vendéglátó egység bérlőjének tervezett beruházásait 
érintő kérelmét, mely tartalmazza egy új, közterületi bejárat megépíté-
sét a lépcsőházhoz kapcsolódóan és nyilvános WC kialakítását, kizáró-
lagos használatát a Fröccsterasz vendégei részére. A megvalósításhoz az 
önkormányzat azzal a feltétellel járul hozzá, ha a bérlő saját költségére 
készítteti el a beruházás terveit, szükség szerint megindítja az építési en-
gedélyezési eljárást és viseli ennek költségeit, valamint a megnövekedett 
alapterülete miatti bérleti díj növekedést is elfogadja.

A Magyar Állam tulajdonában és a Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság vagyonkezelésében áll a balatonalmádi 0112/12 helyrajzi szá-
mú, kivett, Balaton-tó megnevezésű ingatlan. Az önkormányzat már 
jelezte az 573 m2-es terület bérletére vonatkozó igényét a jogszabály-
ban meghatározott célokra, gyalogút és zöldterület kialakítására. A 
képviselő-testület jóváhagyta a területre vonatkozó – évi 5000 Ft-os 
bérleti díjat tartalmazó, 2015-től 2030-ig szóló, – bérleti szerződést.

A Rákóczi út 39. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati 
jellegű lakás bérbeadásáról is döntött a képviselő-testület. 

Az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel zárt ülésen tár-
gyalta a képviselő-testület a Process-Tech Kft. javaslatáról és az 
E.ON ingatlan pályázaton való részvételről szóló előterjesztéseket. 

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát és szolgáltatóit, hogy 2015-

ben is kiadásra kerül az Almádi Információs Füzet, melyben a ko-
rábbi évekhez hasonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk. Aki sze-
retne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2015. 
március 20-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén. Bala-
tonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda Városház tér 4., 
e-mail: almtour@gmail.com, tel.: +36 88 594 081, mobil: +36 20 
591 0501, nyitva tartás: hétfő–péntek 8.00–16.00.

Polgárőr hírek
Február 28-án tisztújító közgyűlésre gyűlnek össze a tagok és 

meghívottak, ahol az új vezetőség megválasztása lesz a középpont-
ban. De ennél is fontosabb rendezvényre készülnek városunk pol-
gárőrei márciusban, amely hónapban ünnepli 20. születésnapját a 
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület. Az évforduló alkalmából ünne-
pi közgyűlés lesz a hónap végén, amely napon kiállítás is nyílik az 
egyesület elmúlt két évtizedéről. A részletes programot az Almádi 
Újság következő számában tesszük közzé.

Január hónapban 50 óra, a rendőrséggel közös ellenőrző szolgála-
tot tartottak a polgárőrök. Szintén folyamatos a nyaralóövezet rend-
szeres ellenőrzése is. A rendőrség a családsegítővel közösen tartott 
ellenőrzést egy idős, 90 év feletti bácsinál, de szerencsére mindent 
rendben találtak. Az ingatlanra a polgárőrök hívták fel a rendőrség fi-
gyelmét, akiknek gyanússá váltak a régóta lehúzott redőnyök.

Az új esztendő első hónapjának elején születésnapja alkalmából 
köszöntöttük Bugyiné Zalai Gizella tagtársunkat 83. születésnapján.

Végül szeretnénk kérni az olvasókat, hogy személyi jövedelemadó-
juk 1%-ának felajánlásával járuljanak hozzá az egyesület működésé-
hez. Adószámunk: 18919123-1-19 Számfira Balázs Polgárőr Egyesület 
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VárosszépítőkÉrtékeink
Hungari Cum Laude avagy  
dicséretesen magyar(ok)
Egy „Hungárikumok” sorozat nyitó előadása Balatonalmádiban

A hungárikum szerves része a magyar műveltségnek. A műveltség 
különlegessége – az anyagi javaktól eltérően –, hogy fogyasztva gya-
rapodik. Ezen az estén mindenki gyarapodott. Jómagam a szerzett 
kincset rögtön tovább is adtam, beépítettem abba a magyar tudomá-
nyos hungárikumról szóló cikkbe, amelyen éppen dolgoztam. A ge-
netika önállóságának Festetics Imre általi első felismerése és megne-
vezése valódi magyar érték. Közben – némi megdöbbenéssel – arra is 
rájöttem, hogy a hungárikumok hivatalos magyar honlapján (http://
hungarikum.lap.hu/) vannak könyvtártudományi hungárikumok 
(művek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Magyarország-
hoz, van szigorú hungarikumként 1711 előtt magyar nyelven íród-
tak), vannak néprajzi, zenei, kézművességi, és főleg mezőgazdasági, 
élelmiszeripari hungárikumok, de teljesen hiányoznak a honlapról a 
tudomány és technika magyar gyökerű termékei.

Érdemes volna elgondolkodni nem csak Almádiban, hanem a 
VEAB-ban, de a Magyar Tudományos Akadémián és a Nemzeti 
Hungarikum Bizottságban is. 

És, aki úgy gondolja, tekintheti ezt a figyelmeztetést akár civil 
kezdeményezésnek is. Szabó T. Attila d. biol., prof. habil. r.

Elek apó mesetára
Alma, alma, piros alma odafenn a fán. Nem is olyan régen ezzel 

az énekkel köszöntöttük Balatonalmádiban Kányádi Sándort, aki az 
Almádi Cimbora klub meghívására azért érkezett, hogy ötletét Elek 
apó kútjáról megossza velünk.

A népmese az a tiszta forrás, melyből az igazság, a szépség, a becsü-
letesség és a bátorság árad. Ennek a gazdag kincsnek az őrzője, éltető-
je és tovább adója volt Benedek Elek. Az emlékét megidéző kútból vá-
rosunkban is ihatunk majd. Felállítását mindenütt az országban, ahol 
már áll a kút, adományokból hozták létre, mi is kapcsolódtunk ehhez 
a gyakorlathoz. Népmesékkel várjuk azokat, akik adományaikkal tá-
mogatni akarják a kút építését. November 17-től kezdődően hétfőn-
ként mesét mondunk a gyermekkönyvtárban. 17.00 órára várjuk az 
óvodásokat, szüleiket, nagyszüleiket. Időtartam: 17.00–17.30.

17.45 órára várjuk azokat a kisiskolásokat, akik szeretik a népmeséket, 
legendákat, mondákat. Várjuk azt is, aki hallgatni szereti, azt is, aki maga 
is szívesen megtanulná, mondaná a meséket. Azt is, aki részt venne közös 
rímfaragásban, történetek kitalálásában. Időtartam: 17.45–18.30. 

Naplót készítünk arról, miként múlatjuk az időt a mesék között, 
míg elérkezik a kút átadásának ideje, melyet 2015-ben a Népmese 
Napjára tervezünk. Akkor szeretnénk ajándékként átadni Kányádi 
Sándor bácsinak, mikor ismét itt lesz velünk. 

A naplóba bekerülnek a közös alkalmakon készült fényképek, 
a kitalált történetek, a mesékről készült rajzok. A rajzkészítésben 
Borsné Györgyi és Szirbek Szilvi néni lesz a segítségünkre.

Molnár Enikő–Perus Zsuzsa–Sáray Anna felnőtt cimborák

2015 év első „ randija”
2015 első összejövetelére vendégeket hívtunk: 

Bálint Sándor alpolgármester urat, Boros Lász-
ló képviselő urat, Bogdán László főépítész urat és 
Agg Z. Tamás urat,a Városgondnokság vezetőjét.

Kör tagok is nagy számban jelentek meg és új kör tagokat is kö-
szönthettünk rendezvényünkön, Terleczky József urat és Hári Ilonát.

Legnagyobb érdeklődést a vízi múzeum megszűnése váltotta ki, a 
helyén egy új interaktív játszóház kialakítását tűzte ki céljául az ön-
kormányzat, mely a hét minden napján a gyermekek és szüleik ren-
delkezésére állna. Megoszlottak a vélemények, volt aki örült az új 
játszóháznak, viszont a jelenlévők többsége inkább azt szerette vol-
na, ha újra múzeumként működne tovább. 

Terleczky József gyógyszerész úrnak régi fürdők makettjei és ás-
ványgyűjteménye van, ismerünk olyan személyt, akinek pl. baba-
gyűjteménye van, ezekből talán egy állandó kiállítást lehetne létre-
hozni. Boros László képviselő úr nem egy új múzeum létrehozását 
tarja előnyösnek, ő és a többi képviselő is – és pár jelenlevő is –, egy 
állandóan nyitva tartó játszóház mellé tették le voksukat.

Szó volt az E.ON kikötővel kapcsolatos kérdésről is, amelynek 
megvásárlása mindennel együtt kb. fél milliárd forintba kerülne. Kér-
tük az illetékeseket, ilyen nagy beruházásoknál jó lenne, ha a lakos-
sággal egyeztetnének és lehetőséget kapnának a közös megoldásra.

Bogdán László úrtól kérdeztük, hogy mi lesz a volt Panorámával, 
mi lesz a helyén? Örömmel vettük, hogy amennyiben az öregpark-
hoz és a hely szelleméhez nem méltó terveket lát akkor nem ad rá 
igenlő választ. Olyan épület együttest kellene ott létrehozni, amely 
Almádi érdekeit képviselné.

Bogdán László úr szeretné, ha a civil szervezetek is részt vennének 
azon építészeti tervek véleményezésében, amelyek Almádi érdekeit, 
értékeit szolgálnák. Szívén viseli Almádi sorsát, szeretné, ha Almádi 
szép építményekkel, utakkal gyarapodna. 

Felmerült a város egyes településrészeinek az elhanyagoltsága, 
Agg Z. Tamás felajánlotta a segítségét , akár egy telefon után már 
megtörténik az intézkedés, jelezni kell a hiányosságokat. Nagyon 
rugalmasak és a hibákat fontosnak tartják megoldani, kijavítani.

Szintén Bogdán László úrtól kaptuk a tájékoztatást, hogy a MÁV-
nak vasútfejlesztéssel (vasútállomás és környéke, peron átépítése aka-
dálymentes megközelíthetősége és parkolás fejlesztése) kapcsolatos ter-
vei vannak, melyeket az elkövetkező 5 évben szeretnék is megvalósítani.

Elhangzott ötletnek, hogy érdemes lenne egy–egy síremlék „örök-
be” fogadása, ennek az ötletnek is örült a csapat. Kovács István el-
nök úr felhívta a figyelmet arra, hogy előbb a sírok tulajdonosával 
kellene egyeztetni, mert elképzelhető, hogy azért még élnek a hozzá 
tartózók és nehogy a jó szándékunk balul süljön el.

Szóba került a pályázatokon való részvétel fontossága is, ebben 
Szakál Dániel képviselő úr ígérte meg segítségét.

Csak úgy, szeretetből

Dr. Gráfik Imre, az Értéktár Bizottság 
elnöke részletesen tájékoztatta az ér-
deklődőket

Gráfik Imrével legutóbb 
Radnóti Miklós hozott ösz-
sze a Veszprémi Akadé-
miai Bizottság, a VEAB 
székházában. Természete-
sen nem személyesen, ha-
nem Fűzfa Balázs okos 
sors- és műelemzése, vala-
mint Pusztay János érzel-
mekre és értelemre egyfor-
mán ható előadóművészete 
révén. Radnóti úgy maradt 
élete tragikus végéig dicsé-
retesen magyar, hogy köz-
ben vesztébe rohanó hazája 
nem tudta őt keresztényként 
megvédeni zsidóságától és a 
„keresztyén embertelenség”-től (http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_
nyomtatas.php?id_cikk=2409). Sorsa igazi XX. századi „hungaricum”. 
Ez esetben azért is az, mert Veszprémben ígértem meg Gráfik Imré-
nek, hogy ott leszek a 2015. január 24-én a Balatonalmádi Pannonia 
Kultúrközpontban tartandó „Hungarikum” előadásán. 

Tudtam, hogy Gráfik igazgató úr, aki Szombathelyen utcaszomszédom 
volt, megszállott gombfocirajongó és az egykor általa vezetett Savaria Mú-
zeumban sportesemény számba menő bajnokságokat is szervez (http://
vaol.hu/hirek/a-gombfoci-legyen-hungarikum-1643593). Arról is tud-
tam – a világháló jóvoltából –, hogy nemrég szülővárosomban, Kolozsvá-
rott tartott előadást egy olyan hungárikumról, a magyar nyeregről, mely-
nek haditechnikai és békebeli fontossága miatt – hiszen csak a nyíl öl, 
nem a nyereg is –, szerepe volt a magyar állam alapításában is. De sejtel-
mem sem volt arról, hogy az igazgató úr egy olyan hungáricum szakértő 
– a szó legszorosabb értelmében véve –, akit órákon keresztül lehet hall-
gatni ebben a témában. Azt pedig végképp nem sejtettem, hogy előadása 
milyen fontos lesz számomra abban a témában, amelyen éppen dolgoz-
tam aznap. De erről majd a végén. (http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/
hirek/a-nyereg-mint-hungarikum-es-meg-tobb). 

A vetített képes bemutatóra érdeklődő és értő közönség gyűlt össze Al-
mádiban, ez érzékelhető volt a terem hangulatán. És az is érződött, hogy 
a város szülötte ad elő. Az időszerűségét pedig az alig másfél esztendeje 
hozott 114/2013-as kormányrendelet, valamint az új magyar Alkotmány 
15. cikkelyének 3. bekezdése, a nemzeti „hungárikum bizottság” bemu-
tatása húzta hivatalosan is alá. Szó volt még a települési, tájegységi, me-
gyei és országos – sőt a mai határokon túlnyúló – „hungaricum értéktá-
rak” kiépüléséről és a munkát végző Települési Értéktár Bizottságok és a 
civil szervezetek szerepéről, a „nemzeti értéktár-piramisról”, a különböző 
„hungáricum” védjegyekről és az ezekkel való visszaélésekről, valamint kü-
lön is az épülő Balatonalmádi Értéktárról, és még sok mindenről. (Arra, 
hogy Almádiban a hungárikum fogalommal való ismerkedést időben el-
kezdik, jó bizonyság többek között az Új Almádi Újság 2015/1. 13. ol-
dalán olvasható beszámoló is.) Minden (elő) adásnak a vétel oldala a leg-
fontosabb. Gráfik Imre előadását vette a közönség, különösen Sáray Anna 
könyvtár-igazgatónőnek a civil kezdeményezéseknek a hungaricum moz-
galomban elvárt szerepét hangsúlyozó felszólítása után. Helyi épített emlé-
kek, szellemi értékek, természeti és táji értékre vonatkozó javaslatok sorjáz-
tak hosszan, és természetesen az elmaradhatatlan gombfoci és a rovásírás. 
Valamennyi lényege: őrizni csak azt lehet, amit ismerünk. 

Fotó: Pászti

Ha feleslegessé vált élelmiszereinket nem tudjuk hová tenni, kido-
bás előtt gondoljunk rá, hogy településünkön is vannak, akik szíve-
sen vennék, ha azt felajánlanánk nekik. A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Baross Gábor u. 32. alatti központjában már áll egy „Sze-
retet Stelázsi”, ahová bárki betehet tartós élelmiszert és onnan bárki 
elveheti, amire szüksége van. Az ott dolgozók nagyon várják azokat, 
akik nemcsak decemberben, a szeretet ünnepe körüli emelkedett 
hangulatban tesznek a polcokra élelmiszert, hanem az év minden 
szakában. Különösen örülnek a könnyen nyitható, főtt élelmiszert 
tartalmazó konzerves dobozoknak, tubusoknak. Vörösberényben a 
Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi út 87. sz. alatt szintén polc várja 
az élelmiszer adakozókat hétköznap 8–16 óráig.

Az lenne még nagy segítség azok számára, akik igénylik az élel-
miszer-kiegészítést, ha közvetlenül megkapnák a főtt ételt, tartós 
élelmiszert. A nehéz sorsú emberek közelében általában élnek olya-
nok, akiknek nem kell szigorúan beosztani a keresetüket. Ők egy 
kis odafigyeléssel észrevehetik, hogy szomszédjaik nehéz napokat él-
nek meg.

Az iskoláinkban tanuló, városunkban lakó gyerekek is tisztán lát-
ják, melyik társuk él sokkal egyszerűbb, szegényebb körülmények 
között, mint ők. Tehát közülünk sokan ismernek segítségre szoru-
lókat. 

Első lépésként vegyük fel a kapcsolatot, akik a közelükben így él-
nek. Kérdezzük meg, hogy elfogadnának-e néha tőlünk több na-
pos kenyeret, főtt ételt, krumplit, hagymát, fokhagymát, bármilyen 
jó élelmiszert. Ha igénylik a segítséget, akkor mielőbb juttassuk el 
hozzájuk az élelmet. 

Ha másoknak is elmondjuk ezt a módszert, egyre többen cselek-
szenek hozzánk hasonlóan, egyre több rászorulóhoz jut el a segít-
ség. Célunk, ne lássunk többé a kukákban élelmiszer után kutató 
embereket.

Hasonlóképpen a használt, de jó állapotú, feleslegessé vált ruha-
nemű is leadható a fenti két gyűjtőhelyeken.

Ha olvasóinkban más ötletek, megoldások is felvetődnének, szí-
vesen fogadjuk. Javaslataikat kérjük a Honismereti és Városszépí-
tő Kör Facebook oldalára, civil szervezetünk lapjára eljuttatni. Te-
lefonjukat a +36 20 55 66 594-es vagy a +36 30 9719 446-os szá-
mokra várjuk. Fogjunk össze az ügy érdekében!

Honismereti és Városszépítő Kör

Szeretet Vállfa és Szeretet Stelázsi várja az adományozókat

Felhívás
Felhívjuk azoknak a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógu-

soknak (óvónők, tanítók, tanárok) figyelmét, akik diplomájukat 50-
60-65-70 évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti ké-
relmüket eljuttathatják az önkormányzati hivatal köznevelési refe-
rensének 2015. március 13-ig (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., 
Lehoczkyné Vida Petra, I. emelet 38. szoba, tel.: +36 88 542 459). 

A kérelemhez szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz, 
eredeti diploma másolata, munkaviszony igazolása. 

Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú emlékdip-
lomával, akkor elegendő annak másolati példánya.

Fotó: Pászti
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VárosszépítőkÉrtékeink
Hungari Cum Laude avagy  
dicséretesen magyar(ok)
Egy „Hungárikumok” sorozat nyitó előadása Balatonalmádiban

A hungárikum szerves része a magyar műveltségnek. A műveltség 
különlegessége – az anyagi javaktól eltérően –, hogy fogyasztva gya-
rapodik. Ezen az estén mindenki gyarapodott. Jómagam a szerzett 
kincset rögtön tovább is adtam, beépítettem abba a magyar tudomá-
nyos hungárikumról szóló cikkbe, amelyen éppen dolgoztam. A ge-
netika önállóságának Festetics Imre általi első felismerése és megne-
vezése valódi magyar érték. Közben – némi megdöbbenéssel – arra is 
rájöttem, hogy a hungárikumok hivatalos magyar honlapján (http://
hungarikum.lap.hu/) vannak könyvtártudományi hungárikumok 
(művek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Magyarország-
hoz, van szigorú hungarikumként 1711 előtt magyar nyelven íród-
tak), vannak néprajzi, zenei, kézművességi, és főleg mezőgazdasági, 
élelmiszeripari hungárikumok, de teljesen hiányoznak a honlapról a 
tudomány és technika magyar gyökerű termékei.

Érdemes volna elgondolkodni nem csak Almádiban, hanem a 
VEAB-ban, de a Magyar Tudományos Akadémián és a Nemzeti 
Hungarikum Bizottságban is. 

És, aki úgy gondolja, tekintheti ezt a figyelmeztetést akár civil 
kezdeményezésnek is. Szabó T. Attila d. biol., prof. habil. r.

Elek apó mesetára
Alma, alma, piros alma odafenn a fán. Nem is olyan régen ezzel 

az énekkel köszöntöttük Balatonalmádiban Kányádi Sándort, aki az 
Almádi Cimbora klub meghívására azért érkezett, hogy ötletét Elek 
apó kútjáról megossza velünk.

A népmese az a tiszta forrás, melyből az igazság, a szépség, a becsü-
letesség és a bátorság árad. Ennek a gazdag kincsnek az őrzője, éltető-
je és tovább adója volt Benedek Elek. Az emlékét megidéző kútból vá-
rosunkban is ihatunk majd. Felállítását mindenütt az országban, ahol 
már áll a kút, adományokból hozták létre, mi is kapcsolódtunk ehhez 
a gyakorlathoz. Népmesékkel várjuk azokat, akik adományaikkal tá-
mogatni akarják a kút építését. November 17-től kezdődően hétfőn-
ként mesét mondunk a gyermekkönyvtárban. 17.00 órára várjuk az 
óvodásokat, szüleiket, nagyszüleiket. Időtartam: 17.00–17.30.

17.45 órára várjuk azokat a kisiskolásokat, akik szeretik a népmeséket, 
legendákat, mondákat. Várjuk azt is, aki hallgatni szereti, azt is, aki maga 
is szívesen megtanulná, mondaná a meséket. Azt is, aki részt venne közös 
rímfaragásban, történetek kitalálásában. Időtartam: 17.45–18.30. 

Naplót készítünk arról, miként múlatjuk az időt a mesék között, 
míg elérkezik a kút átadásának ideje, melyet 2015-ben a Népmese 
Napjára tervezünk. Akkor szeretnénk ajándékként átadni Kányádi 
Sándor bácsinak, mikor ismét itt lesz velünk. 

A naplóba bekerülnek a közös alkalmakon készült fényképek, 
a kitalált történetek, a mesékről készült rajzok. A rajzkészítésben 
Borsné Györgyi és Szirbek Szilvi néni lesz a segítségünkre.

Molnár Enikő–Perus Zsuzsa–Sáray Anna felnőtt cimborák

2015 év első „ randija”
2015 első összejövetelére vendégeket hívtunk: 

Bálint Sándor alpolgármester urat, Boros Lász-
ló képviselő urat, Bogdán László főépítész urat és 
Agg Z. Tamás urat,a Városgondnokság vezetőjét.

Kör tagok is nagy számban jelentek meg és új kör tagokat is kö-
szönthettünk rendezvényünkön, Terleczky József urat és Hári Ilonát.

Legnagyobb érdeklődést a vízi múzeum megszűnése váltotta ki, a 
helyén egy új interaktív játszóház kialakítását tűzte ki céljául az ön-
kormányzat, mely a hét minden napján a gyermekek és szüleik ren-
delkezésére állna. Megoszlottak a vélemények, volt aki örült az új 
játszóháznak, viszont a jelenlévők többsége inkább azt szerette vol-
na, ha újra múzeumként működne tovább. 

Terleczky József gyógyszerész úrnak régi fürdők makettjei és ás-
ványgyűjteménye van, ismerünk olyan személyt, akinek pl. baba-
gyűjteménye van, ezekből talán egy állandó kiállítást lehetne létre-
hozni. Boros László képviselő úr nem egy új múzeum létrehozását 
tarja előnyösnek, ő és a többi képviselő is – és pár jelenlevő is –, egy 
állandóan nyitva tartó játszóház mellé tették le voksukat.

Szó volt az E.ON kikötővel kapcsolatos kérdésről is, amelynek 
megvásárlása mindennel együtt kb. fél milliárd forintba kerülne. Kér-
tük az illetékeseket, ilyen nagy beruházásoknál jó lenne, ha a lakos-
sággal egyeztetnének és lehetőséget kapnának a közös megoldásra.

Bogdán László úrtól kérdeztük, hogy mi lesz a volt Panorámával, 
mi lesz a helyén? Örömmel vettük, hogy amennyiben az öregpark-
hoz és a hely szelleméhez nem méltó terveket lát akkor nem ad rá 
igenlő választ. Olyan épület együttest kellene ott létrehozni, amely 
Almádi érdekeit képviselné.

Bogdán László úr szeretné, ha a civil szervezetek is részt vennének 
azon építészeti tervek véleményezésében, amelyek Almádi érdekeit, 
értékeit szolgálnák. Szívén viseli Almádi sorsát, szeretné, ha Almádi 
szép építményekkel, utakkal gyarapodna. 

Felmerült a város egyes településrészeinek az elhanyagoltsága, 
Agg Z. Tamás felajánlotta a segítségét , akár egy telefon után már 
megtörténik az intézkedés, jelezni kell a hiányosságokat. Nagyon 
rugalmasak és a hibákat fontosnak tartják megoldani, kijavítani.

Szintén Bogdán László úrtól kaptuk a tájékoztatást, hogy a MÁV-
nak vasútfejlesztéssel (vasútállomás és környéke, peron átépítése aka-
dálymentes megközelíthetősége és parkolás fejlesztése) kapcsolatos ter-
vei vannak, melyeket az elkövetkező 5 évben szeretnék is megvalósítani.

Elhangzott ötletnek, hogy érdemes lenne egy–egy síremlék „örök-
be” fogadása, ennek az ötletnek is örült a csapat. Kovács István el-
nök úr felhívta a figyelmet arra, hogy előbb a sírok tulajdonosával 
kellene egyeztetni, mert elképzelhető, hogy azért még élnek a hozzá 
tartózók és nehogy a jó szándékunk balul süljön el.

Szóba került a pályázatokon való részvétel fontossága is, ebben 
Szakál Dániel képviselő úr ígérte meg segítségét.

Csak úgy, szeretetből

Dr. Gráfik Imre, az Értéktár Bizottság 
elnöke részletesen tájékoztatta az ér-
deklődőket

Gráfik Imrével legutóbb 
Radnóti Miklós hozott ösz-
sze a Veszprémi Akadé-
miai Bizottság, a VEAB 
székházában. Természete-
sen nem személyesen, ha-
nem Fűzfa Balázs okos 
sors- és műelemzése, vala-
mint Pusztay János érzel-
mekre és értelemre egyfor-
mán ható előadóművészete 
révén. Radnóti úgy maradt 
élete tragikus végéig dicsé-
retesen magyar, hogy köz-
ben vesztébe rohanó hazája 
nem tudta őt keresztényként 
megvédeni zsidóságától és a 
„keresztyén embertelenség”-től (http://www.hhrf.org/erdelyinaplo/cikk_
nyomtatas.php?id_cikk=2409). Sorsa igazi XX. századi „hungaricum”. 
Ez esetben azért is az, mert Veszprémben ígértem meg Gráfik Imré-
nek, hogy ott leszek a 2015. január 24-én a Balatonalmádi Pannonia 
Kultúrközpontban tartandó „Hungarikum” előadásán. 

Tudtam, hogy Gráfik igazgató úr, aki Szombathelyen utcaszomszédom 
volt, megszállott gombfocirajongó és az egykor általa vezetett Savaria Mú-
zeumban sportesemény számba menő bajnokságokat is szervez (http://
vaol.hu/hirek/a-gombfoci-legyen-hungarikum-1643593). Arról is tud-
tam – a világháló jóvoltából –, hogy nemrég szülővárosomban, Kolozsvá-
rott tartott előadást egy olyan hungárikumról, a magyar nyeregről, mely-
nek haditechnikai és békebeli fontossága miatt – hiszen csak a nyíl öl, 
nem a nyereg is –, szerepe volt a magyar állam alapításában is. De sejtel-
mem sem volt arról, hogy az igazgató úr egy olyan hungáricum szakértő 
– a szó legszorosabb értelmében véve –, akit órákon keresztül lehet hall-
gatni ebben a témában. Azt pedig végképp nem sejtettem, hogy előadása 
milyen fontos lesz számomra abban a témában, amelyen éppen dolgoz-
tam aznap. De erről majd a végén. (http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/hu/
hirek/a-nyereg-mint-hungarikum-es-meg-tobb). 

A vetített képes bemutatóra érdeklődő és értő közönség gyűlt össze Al-
mádiban, ez érzékelhető volt a terem hangulatán. És az is érződött, hogy 
a város szülötte ad elő. Az időszerűségét pedig az alig másfél esztendeje 
hozott 114/2013-as kormányrendelet, valamint az új magyar Alkotmány 
15. cikkelyének 3. bekezdése, a nemzeti „hungárikum bizottság” bemu-
tatása húzta hivatalosan is alá. Szó volt még a települési, tájegységi, me-
gyei és országos – sőt a mai határokon túlnyúló – „hungaricum értéktá-
rak” kiépüléséről és a munkát végző Települési Értéktár Bizottságok és a 
civil szervezetek szerepéről, a „nemzeti értéktár-piramisról”, a különböző 
„hungáricum” védjegyekről és az ezekkel való visszaélésekről, valamint kü-
lön is az épülő Balatonalmádi Értéktárról, és még sok mindenről. (Arra, 
hogy Almádiban a hungárikum fogalommal való ismerkedést időben el-
kezdik, jó bizonyság többek között az Új Almádi Újság 2015/1. 13. ol-
dalán olvasható beszámoló is.) Minden (elő) adásnak a vétel oldala a leg-
fontosabb. Gráfik Imre előadását vette a közönség, különösen Sáray Anna 
könyvtár-igazgatónőnek a civil kezdeményezéseknek a hungaricum moz-
galomban elvárt szerepét hangsúlyozó felszólítása után. Helyi épített emlé-
kek, szellemi értékek, természeti és táji értékre vonatkozó javaslatok sorjáz-
tak hosszan, és természetesen az elmaradhatatlan gombfoci és a rovásírás. 
Valamennyi lényege: őrizni csak azt lehet, amit ismerünk. 

Fotó: Pászti

Ha feleslegessé vált élelmiszereinket nem tudjuk hová tenni, kido-
bás előtt gondoljunk rá, hogy településünkön is vannak, akik szíve-
sen vennék, ha azt felajánlanánk nekik. A Szociális Alapszolgáltatási 
Központ Baross Gábor u. 32. alatti központjában már áll egy „Sze-
retet Stelázsi”, ahová bárki betehet tartós élelmiszert és onnan bárki 
elveheti, amire szüksége van. Az ott dolgozók nagyon várják azokat, 
akik nemcsak decemberben, a szeretet ünnepe körüli emelkedett 
hangulatban tesznek a polcokra élelmiszert, hanem az év minden 
szakában. Különösen örülnek a könnyen nyitható, főtt élelmiszert 
tartalmazó konzerves dobozoknak, tubusoknak. Vörösberényben a 
Máltai Szeretetszolgálat Veszprémi út 87. sz. alatt szintén polc várja 
az élelmiszer adakozókat hétköznap 8–16 óráig.

Az lenne még nagy segítség azok számára, akik igénylik az élel-
miszer-kiegészítést, ha közvetlenül megkapnák a főtt ételt, tartós 
élelmiszert. A nehéz sorsú emberek közelében általában élnek olya-
nok, akiknek nem kell szigorúan beosztani a keresetüket. Ők egy 
kis odafigyeléssel észrevehetik, hogy szomszédjaik nehéz napokat él-
nek meg.

Az iskoláinkban tanuló, városunkban lakó gyerekek is tisztán lát-
ják, melyik társuk él sokkal egyszerűbb, szegényebb körülmények 
között, mint ők. Tehát közülünk sokan ismernek segítségre szoru-
lókat. 

Első lépésként vegyük fel a kapcsolatot, akik a közelükben így él-
nek. Kérdezzük meg, hogy elfogadnának-e néha tőlünk több na-
pos kenyeret, főtt ételt, krumplit, hagymát, fokhagymát, bármilyen 
jó élelmiszert. Ha igénylik a segítséget, akkor mielőbb juttassuk el 
hozzájuk az élelmet. 

Ha másoknak is elmondjuk ezt a módszert, egyre többen cselek-
szenek hozzánk hasonlóan, egyre több rászorulóhoz jut el a segít-
ség. Célunk, ne lássunk többé a kukákban élelmiszer után kutató 
embereket.

Hasonlóképpen a használt, de jó állapotú, feleslegessé vált ruha-
nemű is leadható a fenti két gyűjtőhelyeken.

Ha olvasóinkban más ötletek, megoldások is felvetődnének, szí-
vesen fogadjuk. Javaslataikat kérjük a Honismereti és Városszépí-
tő Kör Facebook oldalára, civil szervezetünk lapjára eljuttatni. Te-
lefonjukat a +36 20 55 66 594-es vagy a +36 30 9719 446-os szá-
mokra várjuk. Fogjunk össze az ügy érdekében!

Honismereti és Városszépítő Kör

Szeretet Vállfa és Szeretet Stelázsi várja az adományozókat

Felhívás
Felhívjuk azoknak a Balatonalmádiban élő nyugdíjas pedagógu-

soknak (óvónők, tanítók, tanárok) figyelmét, akik diplomájukat 50-
60-65-70 évvel ezelőtt vették át, hogy az emlékdiploma iránti ké-
relmüket eljuttathatják az önkormányzati hivatal köznevelési refe-
rensének 2015. március 13-ig (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1., 
Lehoczkyné Vida Petra, I. emelet 38. szoba, tel.: +36 88 542 459). 

A kérelemhez szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz, 
eredeti diploma másolata, munkaviszony igazolása. 

Ha a kérelmező rendelkezik már valamilyen fokozatú emlékdip-
lomával, akkor elegendő annak másolati példánya.

Fotó: Pászti



Öregkomáromban, az Európa udvarban tettünk még egy sétát és 
búcsút intettünk a felvidéknek. Élménygazdagon tértünk haza, Ba-
latonalmádiba. 

Október
Október 3-5 között képviselhettük városunkat Eggenfeldenben, 

Eggenfelden-Carcassonne testvérvárosi kapcsolatának 40 éves ju-
bileumán. A város 2 képviselője mellett baráti társaságunk tag-
jai ünnepelhettek együtt a jubiláló barátainkkal. A Ringató Bala-
ton néptánccsoport is fellépett a carcassonne-i balett csoport és az 
eggenfeldeni néptánccsoport mellett az ünnepi esteken. 

Jó érzés volt régi barátként üdvözölni a balettcsoport oszlopos 
tagjait, az öröm könnyeit láttam Magda Balázs és Alain Senesse sze-
mében is a találkozáskor. Nem beszélnek közös nyelvet, de a szere-
tet nyelvén mindent értenek és ezzel még vagyunk így néhányan.

Alsóbodokon, egy magán magyar nyelvű középiskola kollégiuma 
melletti vendégházban vártak bennünket finom vacsorával és ké-
nyelmes szállással. 

2. napunkon egy kisebb történelmi körutat tettünk a környé-
ken. Tisztelegtünk az 1652-es vezekényi csata emlékművénél, 
megemlékeztünk „a 4 Eszterházy hullása” színhelyen a hősőkről 
Nagyvezekény mellett. 

Garamszentbenedeken a Garam gyöngyét, a XI. századi apátsági 
templomot látogattuk meg, ahol többek között a Szent vér-ereklyét 
őrzik és a XIV. századi Sárkányölő Szent-György freskó őrzi a múlt 
emlékét. Európa Nostra-díjas sziklába vájt barlanglakásokat látogat-
tunk meg Kálnaborfőn. 

Léva történelmi belvárosában tettünk egy sétát és Léva várrom-
jai alatt emlékeztünk.
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A barátságvonat tovább robog

Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság taglétszáma: 
a 2013. évi 61 főről 74 főre növekedett, továbbá 3 magyar és 5 
eggenfeldeni barátnak örökös tiszteletbeli tagságot adományoztunk 
a 2014. május 31-jei közgyűlés napján.

Ígéretünkhöz híven számot adunk 2014. év eseményeiről, 
amelyben részt vettünk, ill. amelyeket mi magunk szerveztük. 
Röviden összefoglaljuk az első félévi eseményeket, melyekről 
az újság októberi számában hírt adtunk részletesen és a máso-
dik félév történéseiről írunk részletesen. A programok megva-
lósulását tagjaink aktív részvétele és hozzájárulása mellett az 
önkormányzat civil működési pályázata és a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram működési és szakmai nyertes pályázata tá-
mogatta.

Események hónapról hónapra:

Március 
Eggenfeldenben 3 fotóművészünk kiállítását szerveztük meg 

eggenfeldeni barátainkkal közösen. Milos József, Novák László, 
Pászti György kiállítását 2 hétig látogathatta a közönség a Sparkasse 
előcsarnokában. Együtt vettünk részt az Eggenfeldeni Baráti Kör 
Közgyűlésén.

Április
Eggenfeldeni és Kalajoki diákok töltöttek egy-egy hetet Almá-

diban, almádi gimnazisták képviselői pedig Eggenfeldenben  jár-
tak egy kulturális találkozón. Carcassonne-i barátainkkal város-
ukban egyeztettük jövőbeli találkozásainkról elképzeléseinkről. 
Balatonalmádi 25 éves évfordulóján testvérvárosaink képviselői – 
Eggenfelden, Nyitragerencsér, Kalajoki és Tusnádfürdő –, töltöttek 
nálunk néhány napot. 

A tusnádfürdői néptáncosok Almádiban

Nyitragelencséri

Három baráti csapat az eggenfeldeni kápolnában

Vörösberényben láttuk vendégül bajor barátainkat

Almádi fotósok kiállítása Eggenfeldenben

Európa jövőréről tanácskoztak a három várost képviselő polgárok

Nyitrán, a Pápa védelme alatt

Selmecbányán

Május
Orbán napi vigadalom volt Nyitragerencséren. Május 29. és június 1. 

között 55 bajor barátunk töltött nálunk kellemes napokat, a vörösberényi 
kultúrházban 130-an tartottuk a közös estünket. Az Eggenfeldeni Old-
timer Club 25 tagja is csatlakozott hozzánk. 

Június 
Június 26–29. között láthattuk vendégül tusnádfürdői barátainkat. A 

Zóna étteremben fogadtuk őket közös vacsorával. Minden embernek 
megtaláltuk a fogadó családját, hogy a barátságot ember-ember, család és 
család között építsük. A programokról már írtunk részletesen. A legfon-
tosabb a közös est és a Péter-Pál napi vigadalmon való közös fellépés (a 
tusnádfürdői Gyöngyvirág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánccsoport, 
a Cándra népi zenekar és az almádi Ringató Balaton Néptáncegyüttes.) 

Napközben idegenvezetéssel látogattuk meg a város neveze-
tességeit és így még az öreg barátok is felfedezhettek új csodákat 
Eggenfeldenben. A programok között fontos szerepe volt az Euró-
pa jövője tanácskozásnak, ahol a 3 város képviselői arról cseréltek 
szándékot, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatok tovább éljenek, gazdag tartalommal töltődjenek. Külö-
nös figyelemmel a fiatalok bevonására, az úniós pályázatok lehető-
ségeinek kiaknázásával.

A hónap 2. felében a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium di-
ákjainak egy csoportja Eggenfeldenbe látogatott és az eggenfeldeni 
gimnázium diákjaival közös programokon vettek részt. Baráti társa-
ságunk 2 tagja elkísérte őket. 

Decemberben részt vettünk az eggenfeldeni karácsonyi vásáron
Silló Piroska 

Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti Társaság elnöke

Augusztus
A Borfesztiválon augusztus 8-án immár hagyományként fellépett 

a nyitragerencséri hagyományőrző csoport. Augusztus 15–17-ig 
eggenfeldeni küldöttség járt nálunk. 

Szeptember
Szeptember 4-7-e között baráti társaságunk tagjaival, benne a 

Ringató Balaton Tánccsoporttal, egy történelmi körutat tettünk a 
Felvidéken. Első állomásunk Ipolytarnóc volt a magyar oldalon. 
Geológiai túravezetéssel barangoltunk az egyedülálló természetvé-
delmi területen az ősmaradványok között, majd egy időutazásban is 
részt vettünk egy 4 dimenziós filmvetítés keretében. 

A Felvidéken először a főúri építészet egyedi példáját – a Minden 
napra egy ablak –, a Koháry kastélyt látogattuk meg Szentantalon. 

A felvidéki bányavárosok legszebbikén, Selmecbányán sétáltunk 
idegenvezetéssel, megismertük a mikszáthi görbe ország 7 csodáját. 

Az estét Alsóörs testvértelepülésén, Kalászon töltöttük baráti 
meghívásra egy borkóstolón.

A 3. napunk fő célja a nyitragerencséri Rózsák napján való részvé-
tel volt. A napot nyitrai belvárosi sétával kezdtük. Nyitragerencséri 
barátaink ebéddel vártak, majd mise a templomban, rózsák meg-
áldása, rózsaültetés volt a délutáni programunk. Az igazi közössé-
gi értékek cseréjére késő délután került sor, egy kulturális program 
keretében, ahol Balatonalmádi részéről a Ringató Balaton néptánc-
csoport és a Dalma musicel csoport fellépése, Kőszeg részéről a mo-
dern tánccsoport fellépése, Nyitragerencsér részéről a hagyomány-
őrző csoport fellépése képviselte értékeinket. 

A visszautunk a 4. napon sem telt el program nélkül. Podhájskán 
a termálfürdőben vezettük le az előző 3 nap fáradalmait. A fürdő sós 
termálvizének összetétele megegyezik az izraeli Holt-tengerével, lég-
zőszervi, izületi problémák, reuma, bőrbetegségek kezelésére is al-
kalmas.



Öregkomáromban, az Európa udvarban tettünk még egy sétát és 
búcsút intettünk a felvidéknek. Élménygazdagon tértünk haza, Ba-
latonalmádiba. 

Október
Október 3-5 között képviselhettük városunkat Eggenfeldenben, 

Eggenfelden-Carcassonne testvérvárosi kapcsolatának 40 éves ju-
bileumán. A város 2 képviselője mellett baráti társaságunk tag-
jai ünnepelhettek együtt a jubiláló barátainkkal. A Ringató Bala-
ton néptánccsoport is fellépett a carcassonne-i balett csoport és az 
eggenfeldeni néptánccsoport mellett az ünnepi esteken. 

Jó érzés volt régi barátként üdvözölni a balettcsoport oszlopos 
tagjait, az öröm könnyeit láttam Magda Balázs és Alain Senesse sze-
mében is a találkozáskor. Nem beszélnek közös nyelvet, de a szere-
tet nyelvén mindent értenek és ezzel még vagyunk így néhányan.

Alsóbodokon, egy magán magyar nyelvű középiskola kollégiuma 
melletti vendégházban vártak bennünket finom vacsorával és ké-
nyelmes szállással. 

2. napunkon egy kisebb történelmi körutat tettünk a környé-
ken. Tisztelegtünk az 1652-es vezekényi csata emlékművénél, 
megemlékeztünk „a 4 Eszterházy hullása” színhelyen a hősőkről 
Nagyvezekény mellett. 

Garamszentbenedeken a Garam gyöngyét, a XI. századi apátsági 
templomot látogattuk meg, ahol többek között a Szent vér-ereklyét 
őrzik és a XIV. századi Sárkányölő Szent-György freskó őrzi a múlt 
emlékét. Európa Nostra-díjas sziklába vájt barlanglakásokat látogat-
tunk meg Kálnaborfőn. 

Léva történelmi belvárosában tettünk egy sétát és Léva várrom-
jai alatt emlékeztünk.
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A barátságvonat tovább robog

Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság taglétszáma: 
a 2013. évi 61 főről 74 főre növekedett, továbbá 3 magyar és 5 
eggenfeldeni barátnak örökös tiszteletbeli tagságot adományoztunk 
a 2014. május 31-jei közgyűlés napján.

Ígéretünkhöz híven számot adunk 2014. év eseményeiről, 
amelyben részt vettünk, ill. amelyeket mi magunk szerveztük. 
Röviden összefoglaljuk az első félévi eseményeket, melyekről 
az újság októberi számában hírt adtunk részletesen és a máso-
dik félév történéseiről írunk részletesen. A programok megva-
lósulását tagjaink aktív részvétele és hozzájárulása mellett az 
önkormányzat civil működési pályázata és a Nemzeti Kultu-
rális Alapprogram működési és szakmai nyertes pályázata tá-
mogatta.

Események hónapról hónapra:

Március 
Eggenfeldenben 3 fotóművészünk kiállítását szerveztük meg 

eggenfeldeni barátainkkal közösen. Milos József, Novák László, 
Pászti György kiállítását 2 hétig látogathatta a közönség a Sparkasse 
előcsarnokában. Együtt vettünk részt az Eggenfeldeni Baráti Kör 
Közgyűlésén.

Április
Eggenfeldeni és Kalajoki diákok töltöttek egy-egy hetet Almá-

diban, almádi gimnazisták képviselői pedig Eggenfeldenben  jár-
tak egy kulturális találkozón. Carcassonne-i barátainkkal város-
ukban egyeztettük jövőbeli találkozásainkról elképzeléseinkről. 
Balatonalmádi 25 éves évfordulóján testvérvárosaink képviselői – 
Eggenfelden, Nyitragerencsér, Kalajoki és Tusnádfürdő –, töltöttek 
nálunk néhány napot. 

A tusnádfürdői néptáncosok Almádiban

Nyitragelencséri

Három baráti csapat az eggenfeldeni kápolnában

Vörösberényben láttuk vendégül bajor barátainkat

Almádi fotósok kiállítása Eggenfeldenben

Európa jövőréről tanácskoztak a három várost képviselő polgárok

Nyitrán, a Pápa védelme alatt

Selmecbányán

Május
Orbán napi vigadalom volt Nyitragerencséren. Május 29. és június 1. 

között 55 bajor barátunk töltött nálunk kellemes napokat, a vörösberényi 
kultúrházban 130-an tartottuk a közös estünket. Az Eggenfeldeni Old-
timer Club 25 tagja is csatlakozott hozzánk. 

Június 
Június 26–29. között láthattuk vendégül tusnádfürdői barátainkat. A 

Zóna étteremben fogadtuk őket közös vacsorával. Minden embernek 
megtaláltuk a fogadó családját, hogy a barátságot ember-ember, család és 
család között építsük. A programokról már írtunk részletesen. A legfon-
tosabb a közös est és a Péter-Pál napi vigadalmon való közös fellépés (a 
tusnádfürdői Gyöngyvirág néptáncegyüttes, Őszirózsa néptánccsoport, 
a Cándra népi zenekar és az almádi Ringató Balaton Néptáncegyüttes.) 

Napközben idegenvezetéssel látogattuk meg a város neveze-
tességeit és így még az öreg barátok is felfedezhettek új csodákat 
Eggenfeldenben. A programok között fontos szerepe volt az Euró-
pa jövője tanácskozásnak, ahol a 3 város képviselői arról cseréltek 
szándékot, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatok tovább éljenek, gazdag tartalommal töltődjenek. Külö-
nös figyelemmel a fiatalok bevonására, az úniós pályázatok lehető-
ségeinek kiaknázásával.

A hónap 2. felében a Magyar-Angol Kéttannyelvű Gimnázium di-
ákjainak egy csoportja Eggenfeldenbe látogatott és az eggenfeldeni 
gimnázium diákjaival közös programokon vettek részt. Baráti társa-
ságunk 2 tagja elkísérte őket. 

Decemberben részt vettünk az eggenfeldeni karácsonyi vásáron
Silló Piroska 

Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti Társaság elnöke

Augusztus
A Borfesztiválon augusztus 8-án immár hagyományként fellépett 

a nyitragerencséri hagyományőrző csoport. Augusztus 15–17-ig 
eggenfeldeni küldöttség járt nálunk. 

Szeptember
Szeptember 4-7-e között baráti társaságunk tagjaival, benne a 

Ringató Balaton Tánccsoporttal, egy történelmi körutat tettünk a 
Felvidéken. Első állomásunk Ipolytarnóc volt a magyar oldalon. 
Geológiai túravezetéssel barangoltunk az egyedülálló természetvé-
delmi területen az ősmaradványok között, majd egy időutazásban is 
részt vettünk egy 4 dimenziós filmvetítés keretében. 

A Felvidéken először a főúri építészet egyedi példáját – a Minden 
napra egy ablak –, a Koháry kastélyt látogattuk meg Szentantalon. 

A felvidéki bányavárosok legszebbikén, Selmecbányán sétáltunk 
idegenvezetéssel, megismertük a mikszáthi görbe ország 7 csodáját. 

Az estét Alsóörs testvértelepülésén, Kalászon töltöttük baráti 
meghívásra egy borkóstolón.

A 3. napunk fő célja a nyitragerencséri Rózsák napján való részvé-
tel volt. A napot nyitrai belvárosi sétával kezdtük. Nyitragerencséri 
barátaink ebéddel vártak, majd mise a templomban, rózsák meg-
áldása, rózsaültetés volt a délutáni programunk. Az igazi közössé-
gi értékek cseréjére késő délután került sor, egy kulturális program 
keretében, ahol Balatonalmádi részéről a Ringató Balaton néptánc-
csoport és a Dalma musicel csoport fellépése, Kőszeg részéről a mo-
dern tánccsoport fellépése, Nyitragerencsér részéről a hagyomány-
őrző csoport fellépése képviselte értékeinket. 

A visszautunk a 4. napon sem telt el program nélkül. Podhájskán 
a termálfürdőben vezettük le az előző 3 nap fáradalmait. A fürdő sós 
termálvizének összetétele megegyezik az izraeli Holt-tengerével, lég-
zőszervi, izületi problémák, reuma, bőrbetegségek kezelésére is al-
kalmas.
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Jöjjön el!
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. február közepétől március 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) 

Február 6. péntek 17 óra 
KOLLARICS ERIKA kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Horváth Márta bábművész 
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 
Szenthe Zsolt +36 70 633 6506

Február 14. szombat 16 óra
REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA
Változatos rejtvények minden korosztály számára 
Információ Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 10 85
Helyszín: Pannónia könyvtár

Február 17. kedd 10–17 óra 
Kányádi Sándor felolvasó-maraton 2015
„Bárhol vagy, ragadd meg az alkalmat és kedvenc Kányádi Sándor köteted, ezen a 
napon, egyedül vagy csoportosan, ha 10 percre is, olvass velünk!” A Kájoni János 
Megyei Könyvtár (Csíkszereda) felolvasó-maratont hirdet, amelyhez a Pannónia 
könyvtára és az Almádi Cimbora Klub is csatlakozik! 
Helyszín: Pannónia könyvtár
Gyere és olvass velünk! Előzetes bejelentkezést várunk a könyvtárban vagy a +36 
88 542 514-es telefonszámon

Február 17. kedd 17. 30 óra 
FARSANGI HANGVERSENY 
Fellépnek a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai
Helyszín: Pannónia 
Belépődíj nincs, adományokat az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány támogatásá-
ra fogadnak
Információ +36 88 542 590 (zeneiskola) 

Február 22. vasárnap 8.30 óra 
Almádi Disznótor
Megvillan a böllér kése és a disznó sorsa eldől. Kezdődik a perzselés, a tiszto-
gatás, a bontás, az orjára vágás. S amíg készül a kolbász, a hurka, s az orjaleves, 
addig szól a nóta. Akinek korog a gyomra, éhen nem marad, hiszen a disznó-
ságokból készülő finomságok kiárusításra kerülnek, de füstölt termékek is vá-
sárolhatók a helyszínen. A hideg ellen forralt bor és pálinka védi a toron részt-
vevőket 
Szervezők Vörösberényi Lovas Egyesület és a Pannónia 
Helyszín: Szent Erzsébet liget, Zenepavilon és környéke 
Szentesi István +36 30 270 7864  

Február 22. vasárnap 15 óra 
ÖRDÖG VIGYE A TELET!
Téltemető-tavaszköszöntő mulatság a Balaton partján. Hagyományos télteme-
tő-tavaszköszöntő délután, mely során vidám mulatsággal búcsúztatjuk a telet 
és köszöntjük a tavaszt. A bátrak megmártóznak a jeges Balatonban és kiszeba-
ba-égetés is lesz 
Információ +36 88 542 515 Pannónia
Helyszín: Szent Erzsébet Liget, Móló és környéke 

Február 25. szerda 17 óra 
MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 542 515

Február 28. szombat 15 óra
ÉRTÉKEINK
Vetített képes előadás a vörösberényi erődített református templomról. 
Előadó: Faust Gyula
Helyszín: Pannónia könyvtára

Március 7. szombat 18 óra 
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN, a megye nőszervezeteivel
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 542 515 

Március 14. szombat 18 óra 
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR A KOSSUTH 
SZOBORNÁL AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN 
A felvonulás útvonala: Pannónia – Széchenyi sétány – Jókai u. – Baross u. – Alul-
járó – Sétány – Sóhajok hídja – Kossuth szobor 
Információ +36 88 542 515 Pannónia 

Március 15. vasárnap 11 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC EMLÉKÉRE 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget, Petőfi szobor 
Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, 
hogy legkésőbb március 13-ig jelezzék az intézménynek koszorúzási szándéku-
kat 
Információ +36 88 542 515 Pannónia 

Március 16. hétfő 17 óra 
KI MIT TUD?
Kulturális bemutató és jótékonysági gála, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
um programja 
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 594 340, +36 88 438 888 

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Február 13. péntek 17 óra - Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: 
Szenthe László
Február 27. péntek 17 óra - Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos világa 
III. dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Március 13. péntek 17 óra - Egy piaci gombaszakértő tapasztalatai. Kelli Lajos, a 
veszprémi piac gombaszakértőjének az előadása 

Baba-mama Klub
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

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

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában 
Elnök Lőrincz József +36 70 366 0181
Február 21. Tavasz a kertben. Létezik-e vízkultúrás zöldségtermesztés?
Előadó Takács Ferenc kertészmérnök 
Március 10. Borok kezelése, felkészítés a borversenyre. 
Előadó dr. Borsi Lőrinc

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 tel: 20/264.15.61

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
Február 21. Szomszédolás Balatonfüredre - Cimboraságok farsang farkán (jelme-
zes jelentkezőket várunk, verssel, énekkel, mesével lehet bemutatkozni) 
Vezető Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Csillagnyílás Balett
Minden hétfőn és szerdán 15–18 óráig a Pannóniában
Oktató Vízhányó Katalin +36 70 380 2064

Diabétesz Klub
Összejövetel minden hónap második keddjén 15–17 óráig a Pannóniában. 
Vezeti dr. Árkai Anna +36 88 599 932

Elek apó mesetárA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. 
17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 17.45-től a 
nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). 
A foglalkozást vezeti Molnár Enikő +36 30 239 5048
Adományokat várunk Elek apó kútjához!

Erőnléti önvédelmi edzés
Vörösberényi kultúrház 
Kapcsolattartó Vajda Richárd +36 70 614 9605

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

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

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

Honismereti és Városszépítő Kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30–17.30-ig a könyvtárban.
Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap má-
sodik péntekén 16.30–17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Filmklub kéthetente szerdánként 17.15-től az 1-es 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 Pan-
nóniában. 
Szervező FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

Kid Rock & Roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág +36 70 532 4918

Kosárfonó klub
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó Ignéczi Zsóka +36 30 529 3375

ManóMűhely
Kézügyesség és kreativitásfejlesztő foglalkozás 1-3 éves korú gyermekeknek a Pan-
nónia gyermekkönyvtárában minden péntek délelőtt 10 órától, kivéve a hónap 
3. péntekét
A foglalkozást vezeti Karsai-Nagy Mariann +36 20 955 4777, mariann.
nagy1984@gmail.com

Montessori-klub
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!”
Foglalkozások kéthetente a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(Baross G. u. 32.). Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Sebestyén-Tóth Orso-
lya toth.orsolya13@gmail.com, +36 20 926 1085, 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 Pannónia gyerek-
könyvtárában szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 perc
Információ Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

Play Along
Játékos angol foglalkozás ovisoknak hétfőnként 16 órától a nyelvvel most ismer-
kedőknek és 16.50-től haladóknak a Baross G. u. 32-ben (Balatonalmádi Szociá-
lis 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 In-
tézet finanszírozásában 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Február 16. A Balaton-felvidék vadgazdálkodása
Február 21. 15 óra Fábián József emlékére szőlész-borász találkozó Alsóörsön
Előadó: Máhl Ferenc vadász, Újkúti Vadásztársaság
(Indulás a vörösberényi posta elől 14.15-kor.)
Március 2. Gyümölcsfák oltása, szemzése, metszése. Méhészeti tudnivalók a kiskert-
művelőknek. Előadó: Leffler Endre, tagtársunk – oltó-, szemző-, metsző szakember
Március 16. Meridián torna. Előadó: Hegedűs Istvánné, gyógytornász
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök: Pandur Ferenc +36 70 339 5274

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Február 11. szerda 16 órakor - A mozgás fontossága - a kevés is több a semminél! 
Előadó: Marton Nóra
Február 14. szombat 19 órától - Jótékonysági farsangi bál –jelmezes felvonulás. A 
klub és művészeti csoportjainak támogatására
Február 25. szerda 16 órától - A klub éves programjának és kirándulási tervének 
megvitatása, elfogadása. Előadó: Lencse Sándor
Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István
Március 11. szerda 16 órakor - Népszokások, népi hagyományok Vörösberényben 
Előadó: Molnár Enikő. Vegyszermentes élet. Előadó: Győri Miklósné

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
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2014. február közepétől március 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) 

Február 6. péntek 17 óra 
KOLLARICS ERIKA kiállításának megnyitója 
A kiállítást megnyitja: Horváth Márta bábművész 
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 
Szenthe Zsolt +36 70 633 6506

Február 14. szombat 16 óra
REJTVÉNYFEJTŐK NAPJA
Változatos rejtvények minden korosztály számára 
Információ Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 10 85
Helyszín: Pannónia könyvtár

Február 17. kedd 10–17 óra 
Kányádi Sándor felolvasó-maraton 2015
„Bárhol vagy, ragadd meg az alkalmat és kedvenc Kányádi Sándor köteted, ezen a 
napon, egyedül vagy csoportosan, ha 10 percre is, olvass velünk!” A Kájoni János 
Megyei Könyvtár (Csíkszereda) felolvasó-maratont hirdet, amelyhez a Pannónia 
könyvtára és az Almádi Cimbora Klub is csatlakozik! 
Helyszín: Pannónia könyvtár
Gyere és olvass velünk! Előzetes bejelentkezést várunk a könyvtárban vagy a +36 
88 542 514-es telefonszámon

Február 17. kedd 17. 30 óra 
FARSANGI HANGVERSENY 
Fellépnek a Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai
Helyszín: Pannónia 
Belépődíj nincs, adományokat az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány támogatásá-
ra fogadnak
Információ +36 88 542 590 (zeneiskola) 

Február 22. vasárnap 8.30 óra 
Almádi Disznótor
Megvillan a böllér kése és a disznó sorsa eldől. Kezdődik a perzselés, a tiszto-
gatás, a bontás, az orjára vágás. S amíg készül a kolbász, a hurka, s az orjaleves, 
addig szól a nóta. Akinek korog a gyomra, éhen nem marad, hiszen a disznó-
ságokból készülő finomságok kiárusításra kerülnek, de füstölt termékek is vá-
sárolhatók a helyszínen. A hideg ellen forralt bor és pálinka védi a toron részt-
vevőket 
Szervezők Vörösberényi Lovas Egyesület és a Pannónia 
Helyszín: Szent Erzsébet liget, Zenepavilon és környéke 
Szentesi István +36 30 270 7864  

Február 22. vasárnap 15 óra 
ÖRDÖG VIGYE A TELET!
Téltemető-tavaszköszöntő mulatság a Balaton partján. Hagyományos télteme-
tő-tavaszköszöntő délután, mely során vidám mulatsággal búcsúztatjuk a telet 
és köszöntjük a tavaszt. A bátrak megmártóznak a jeges Balatonban és kiszeba-
ba-égetés is lesz 
Információ +36 88 542 515 Pannónia
Helyszín: Szent Erzsébet Liget, Móló és környéke 

Február 25. szerda 17 óra 
MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA 
ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA ALKALMÁBÓL 
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 542 515

Február 28. szombat 15 óra
ÉRTÉKEINK
Vetített képes előadás a vörösberényi erődített református templomról. 
Előadó: Faust Gyula
Helyszín: Pannónia könyvtára

Március 7. szombat 18 óra 
NŐNAP A PANNÓNIÁBAN, a megye nőszervezeteivel
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 542 515 

Március 14. szombat 18 óra 
FÁKLYÁS FELVONULÁS ÉS MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR A KOSSUTH 
SZOBORNÁL AZ ÜNNEP ELŐESTÉJÉN 
A felvonulás útvonala: Pannónia – Széchenyi sétány – Jókai u. – Baross u. – Alul-
járó – Sétány – Sóhajok hídja – Kossuth szobor 
Információ +36 88 542 515 Pannónia 

Március 15. vasárnap 11 óra 
VÁROSI ÜNNEPSÉG AZ 1848–49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁG-
HARC EMLÉKÉRE 
Helyszín: Szent Erzsébet Liget, Petőfi szobor 
Az ünnepség koszorúzással zárul. Kérjük a koszorúzni kívánó szervezeteket, 
hogy legkésőbb március 13-ig jelezzék az intézménynek koszorúzási szándéku-
kat 
Információ +36 88 542 515 Pannónia 

Március 16. hétfő 17 óra 
KI MIT TUD?
Kulturális bemutató és jótékonysági gála, a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
um programja 
Helyszín: Pannónia
Információ +36 88 594 340, +36 88 438 888 

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Február 13. péntek 17 óra - Gombák bemutatása videofilmen. Fényképezte: 
Szenthe László
Február 27. péntek 17 óra - Mikológiai érdekességek - a gombák titokzatos világa 
III. dr. Jancsó Gábor (Budapest) előadása 
Március 13. péntek 17 óra - Egy piaci gombaszakértő tapasztalatai. Kelli Lajos, a 
veszprémi piac gombaszakértőjének az előadása 

Baba-mama Klub
Minden hónap 3. péntekén 10 órakor a Pannónia gyermekkönyvtárában.
Információ Sebestyén-Tóth Orsolya +36 20 926 1085

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

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában 
Elnök Lőrincz József +36 70 366 0181
Február 21. Tavasz a kertben. Létezik-e vízkultúrás zöldségtermesztés?
Előadó Takács Ferenc kertészmérnök 
Március 10. Borok kezelése, felkészítés a borversenyre. 
Előadó dr. Borsi Lőrinc

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 tel: 20/264.15.61

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
Február 21. Szomszédolás Balatonfüredre - Cimboraságok farsang farkán (jelme-
zes jelentkezőket várunk, verssel, énekkel, mesével lehet bemutatkozni) 
Vezető Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Csillagnyílás Balett
Minden hétfőn és szerdán 15–18 óráig a Pannóniában
Oktató Vízhányó Katalin +36 70 380 2064

Diabétesz Klub
Összejövetel minden hónap második keddjén 15–17 óráig a Pannóniában. 
Vezeti dr. Árkai Anna +36 88 599 932

Elek apó mesetárA
Mesefoglalkozás minden hétfőn a gyermekkönyvtárban. 
17–17.30-ig a kicsiknek (iskoláskor alatti gyerekeknek és szüleiknek), 17.45-től a 
nagyobbaknak (a kisiskolás korúaknak). 
A foglalkozást vezeti Molnár Enikő +36 30 239 5048
Adományokat várunk Elek apó kútjához!

Erőnléti önvédelmi edzés
Vörösberényi kultúrház 
Kapcsolattartó Vajda Richárd +36 70 614 9605

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

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

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

Honismereti és Városszépítő Kör
Összejövetel minden hónap utolsó keddjén 16.30–17.30-ig a könyvtárban.
Vetítés és beszélgetés Régi Almádi képeken Kovács Istvánnal minden hónap má-
sodik péntekén 16.30–17.30-ig. Pannónia 1-es terem
Filmklub kéthetente szerdánként 17.15-től az 1-es 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 Pan-
nóniában. 
Szervező FI-LE Sportegyesület - filespotegyesulet@gmail.com 
Információ Beckerné Sabján Ottilia +36 30 288 2516

Kid Rock & Roll
Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól a Pannóniában
Putics-Bondor Virág +36 70 532 4918

Kosárfonó klub
Minden kedden 17 órától a Vörösberényi kultúrházban
Kapcsolattartó Ignéczi Zsóka +36 30 529 3375

ManóMűhely
Kézügyesség és kreativitásfejlesztő foglalkozás 1-3 éves korú gyermekeknek a Pan-
nónia gyermekkönyvtárában minden péntek délelőtt 10 órától, kivéve a hónap 
3. péntekét
A foglalkozást vezeti Karsai-Nagy Mariann +36 20 955 4777, mariann.
nagy1984@gmail.com

Montessori-klub
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni!”
Foglalkozások kéthetente a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központban 
(Baross G. u. 32.). Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Sebestyén-Tóth Orso-
lya toth.orsolya13@gmail.com, +36 20 926 1085, 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 Pannónia gyerek-
könyvtárában szerdánként 10 órai kezdettel, időtartam kb. 45 perc
Információ Tardi Hajnalka +36 30 452 2996

Play Along
Játékos angol foglalkozás ovisoknak hétfőnként 16 órától a nyelvvel most ismer-
kedőknek és 16.50-től haladóknak a Baross G. u. 32-ben (Balatonalmádi Szociá-
lis 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 In-
tézet finanszírozásában 
Információ: Cz. Tóth Hajnalka +36 30 611 0242

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Február 16. A Balaton-felvidék vadgazdálkodása
Február 21. 15 óra Fábián József emlékére szőlész-borász találkozó Alsóörsön
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ALMÁDI ÚJSÁG 2015. február

Új év, régi feladatokkal
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2014. évben be-

következett közlekedési balesetek elemzésekor egyértelműen megfi-
gyelhető a szezonalítás, amely a nyáron többszörösére növekvő nya-
raló és jármű forgalommal magyarázható. 

2014. évben a kapitányság területén 64 személyi sérüléssel járó 
baleset történt, míg 2013-ban 62. A halálos balesetek száma a 4 
helyett 3 volt, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 25-ről 21-re 
csökkent, a könnyű sérüléses balesetek száma 33-ról 40-re emel-
kedett. A sérülés nélküli balesetek száma 126 helyett 109 volt. 24 
vadelütéses baleset történt. Megnőtt az ittasan történt balesetoko-
zás száma, az előző évi 3-mal szemben 9 esetben fordult elő. Külföl-
di állampolgár balesetet 1 esetben okozott. 

Feltűnő és az idegenforgalmi szezonnal függ össze, hogy amíg júni-
us végéig az átlagnak megfelelő adatokkal találkozunk, július-augusz-
tus hónapokban megnőtt a sérüléses balesetek száma. Ebben a két hó-
napban az időjárás sem kedvezett igazán a nyaralóknak, kevés volt az 
igazi strandolásra alkalmas nap, így megnőtt a forgalom az utakon. 

A balesetek leggyakoribb okai között szerepelnek továbbra is 
• a relatív gyorshajtás (amikor nem az út és látási viszonyoknak 

megfelelő a megválasztott sebesség), 
• a követési távolság helytelen megválasztása, 
• az elsőbbségi és kanyarodási szabályok be nem tartása. 
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve a kerék-

párosok. 2014. évben a kerékpárosok által okozott balesetek száma 8 
volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a kerékpárosok és a 
gyalogosok is felelősek. 2015. évben is a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság baleset-megelőzési tevékenységében – éppen ezért –, kiemelt 
figyelmet fordítunk a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésére.

A kerékpárral vagy gyalogosan közlekedő személy a közlekedésnek 
ugyanúgy egyenrangú résztvevői, mint a gépjárművezetők, ami azt je-
lenti, ugyanúgy ismerniük kell a közlekedési szabályokat! A gépjármű-
vezetőknek is tiszteletben kell tartani őket, mint közlekedő partnereket!

Ha már balesetekről van szó, ismételten felhívom a figyelmet arra, 
hogy bármilyen szépen is süt a nap, a télnek nincs vége. Reggel és este 
fagyosak, csúszósak az utak, a járdák. Még későn kel a nap és korán 
nyugszik, jelentős a rossz látási körülményekkel jellemezhető időszak. 
Az őszi Látni és látszani! közlekedésbiztonsági kampányban valójában 
egész évre vonatkozó tanácsok hangzottak el, hiszen a biztonságos köz-
lekedés alapszabálya, hogy én jól lássam, merre haladok, engem jól lás-
sanak, merre haladok, számíthassunk egymásra, bízhassunk a másik fél 
szabálykövetésében, hogy ne kerüljünk veszélyhelyzetbe.

A rendőrség tevékenységének egy része a közlekedési biztonság 
megőrzése, segítése, amely részben a fokozott ellenőrzésekkel való-
sítható meg. A közterületeken, közutakon közlekedők is jól tudják a 
rend igenis meghatározza a lakosság jó közérzetét. Nemcsak a bűn-
ügyi esetek, események, befolyásolják, hogy mennyire érezzük jól 
magunkat a lakóhelyünkön. Ebből is látszik, hogy milyen sokrétű 
a rendőrség tevékenységi köre. A ritkábban megjelenő bűnügyesek, 
a közterületeken mindig látható közrendvédelmi és közlekedésren-
dészeti egyenruhások mellett jelentős a háttér munkát végző kollé-
gák száma is. A mai életünkben elengedhetetlen szakszerű és jogsze-
rű hatósági munka, jól képzett szakembereket kíván. 

A rendészeti képzésre jelentkezőkkel szemben komoly elváráso-
kat támasztanak a felvételikor. Nemcsak az elméleti tudásukat mé-
rik fel, hanem fizikai és pszichológiai alkalmasságukat is vizsgálják.

Ma már a rendőrség hatósági szerepe mellett egyre nagyobb szerepet 
kap a civil kapcsolattartás, a prevenció, vagyis a megelőzés, hogy az ál-
lampolgárok partnerként, érdeklődő ügyfélként találkozzanak kollégá-
inkkal és ne elkövetőként, az eljárásokban számon kért személyként.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kreatív örömnapok
Az alkotás adta öröm nagyon fontos a gyermekek számára. A 

pozitív visszajelzés önbizalmat ad, és további kreativitásra sarkall. 
Örömmel adunk teret és lehetőséget alkotni vágyó gyermekeknek.
Tanítóink vallják, hogy a rajzolgatás varázslatos világa gazdagságot 
ad a gyemeki életnek. Iskolánk a Suliváró program keretében rajz-
versenyt hirdetett az Almádiban élő óvodások számára. Várakozá-
sunkat felülmúlta a sok színes, nagy gonddal elkészített beérkezett 
pályamunka. Alsó tagozatos diákjaink izgalommal tekintették meg 
a kiállítást. Szavazatuk fogja eldönteni, hogy kié lett a legszebb mű. 
Természetesen minden rajzot beküldő gyermeknek apró ajándékot 
készítenek az iskolások, hogy senki ne felejtse el az alkotás örömét.

A Veszprém Megyei Napló által meghirdetett „Tél gyermekszemmel” 
című rajzpályázat eredményhirdetése zajlott decemberben. A legtöbb raj-
zot beküldő iskolaként mi adtunk helyet ennek a rendezvénynek, s jutal-
mul pedig belépőket kaptunk a veszprémi korcsolyapályára. Diákjaink és 
a vendégek örömmel gyönyörködtek az inspiráló alkotásokban. Iskolánk 
tanulóinak rajzait a fantázia és a belőlük áradó lelkesedés tette gazdaggá.

Futsal diákolimpia
Minden tanévben a téli időszakban kerül sor a IV. korcsoportos te-

remlabdarúgó (futsal) diákolimpia mérkőzéseire. A decemberi bala-
tonkenesei selejtezőn sikeresen túljutva 2015. január 7-én szerepelt 
iskolai csapatunk a körzeti döntőben. Az elődöntőben a fűzfői Irinyi 
iskola csapatával vívtunk szoros mérkőzést, de végül egy góllal alul 
maradtunk. A harmadik helyért Csajág ellen vívott csatában viszont 
győztesen hagyhattuk el a pályát, megszerezve a bronzérmet iskolánk 
számára. A körzeti döntőt végül az Alsóörs csapata nyerte meg.

Gimnáziumi hírek
Nagy dolgok történnek mostanában a Rákóczi utcában. Nevet-

séges tévhit, hogy a félévi hajtás után viszonylagos holtidő uralkod-
na az iskolákban, hiszen egyszerre két korosztály is komoly dönté-
seken gondolkodik, melyeken jövőjük múlhat. Miközben a 8. osz-
tályos általános iskolások azt fontolgatják, melyik középiskola gár-
dáját erősítsék szeptembertől, az idén érettségizők már felnőtt éle-
tük lehetőségei után szaglásznak, egyetemek, ösztöndíjak, munka-
helyek után kutatva. Nincs ez másképp a vörös labirintusban sem. 
Január 17-én számos környékbeli nyolcadikos írta meg iskolánkban 
a központi felvételit, és az eddigi évek tapasztalatai alapján idén is 
többszörös túljelentkezés várható. Fontos tudnivaló, hogy tavalyhoz 
képest kevesebb, összesen 60 diák nyerhet felvételt a gimnázium-
ba, így a sikeres felvételi arányosan nagyobb presztízzsel bír majd.

Mindeközben a végzősök életbevágó döntés előtt állnak. Öt évi ke-
mény tanuláson, és egy alapos kutatómunkán túlesve már kész célok-
kal várják a jövő szeptembert, ám a választáson sok múlik. Az évfo-
lyam minden tagja az utolsó pillanatig mérlegel, hogy végül a lehe-
tő legeredményesebb életúttal kecsegtető lehetőséget válassza. Az ér-
vényesülés vágya mellé viszont egyfajta megfelelési kényszer is társul: 
egy olyan gimnáziumban, amelyből röpke 25 év alatt is rengeteg pro-
fesszionális tudású, sikeres ember szabadult a világra, az összes végzős-
ben ott az eltökéltség, hogy felérjen az előtte járók sikereihez, sőt, akár 
túl is szárnyalja azokat. Elsősorban nekik szolgáltathatott motivációt 
a január 23-án rendezett karriernap, egy előadás, melynek keretében 
volt DLSB-diákok számoltak be eddigi életeredményeikről és adtak 
tanácsot az idén érettségizőknek. Szinte nincs is olyan munkaterület, 
ahol nem vetették volna meg a lábukat: a Magyar Honvédség tisztika-
rától kezdve, a brit telefontársaságon át egészen a new york-i tőzsdé-
ig mindenhol találni befutott almádisokat. Életútjuk inspiráló lehet 
minden itt tanuló számára, remélhetőleg évek múlva, egy másik kar-
riernapon ők is hasonló eredményekről számolhatnak be.

A félév elteltével illendő visszatekintenünk néhány, eddig kevés 
figyelmet kapott versenyeredményre, ugyanis ismét van mire büsz-
kének lennünk. Az ősz folyamán zajlott le a minisztériumi OKTV 
versenyek első fordulója, melyről ismét szép számmal jutottak to-
vább tanulóink, főként matematika, angol és biológia tárgyakban, 
februárban pedig a megyei fordulón szoríthatunk értük.

December 12-én két csapattal is képviseltettük magunkat a Pannon 
Egyetem Üzleti Szimulációs Versenyén. A Dunántúl minden pontjáról 
érkező középiskolás csapatok egymással rivalizáló nagyvállalatok vezeté-
se révén mérhették össze kereskedelmi képességeiket. A 17 tagú, rend-
kívül erős mezőnyből végül a 2. és a 6. helyet szerezték meg csapataink.

Iskolánk tanulmányi sikerek mellett sporteredményekkel is büsz-
kélkedhet, és ez leginkább női kézilabdacsapatunknak köszönhető. 
A régóta létező és versenyző csapat három éve született újjá, amikor 
az iskolába érkező lelkes „nulladikosok” közül többen is jelentkez-
tek, és megújult a csoport összetétele. Ezek a fiatalok ma már a ke-
mény magot képviselik. Ők mérik fel, kik szeretnének játszani, és 
szervezik meg a csapatot, ami egyáltalán nem egyszerű, de annál hálá-
sabb feladat. „Ez egy nagyon jó kis közösség, és természetesen mindig 
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nagy örömmel fogadunk új tagokat. „Mindenkire szükség van, aki 
szeret és tud játszani” – mondta Tóth Julianna, csapattag. A kézilab-
dások nem csak jól összekovácsolódtak, de sikert sikerre halmoznak. 
A 2012/2013-as tanévben az Amatőr Kézilabda Diákolimpián 10., 
a Zánkán megrendezett Megyei Kollégiumi Sportnapon 3. helyezést 
értek el. A következő évben a Diákolimpián 7.-ek lettek, a Lóczy Ku-
pán pedig a dobogó legfelső fokára állhattak. Idén sincs megállás, a 
Veszprém Középiskolás Liga (VKL) első helyét már megnyerték spor-
tolóink, és még hátravan a 2014/2015-ös tanév Amatőr Kézilabda 
Diákolimpiája, amihez ezúton is sok sikert kívánunk!

A VKL e-sport kategóriájában szintén rangos eredményünk született: 
a mára külön sportágnak számító League of Legends számítógépes játék-
ban a DLSB csapata minden ellenfelét legyőzve hozta el az első helyet.

Végül, de nem utolsósorban figyelmet érdemelnek azon diákjaink is, 
akik iskolán kívül, saját egyesületük neve alatt értek el elismerendő he-
lyezéseket. Árvai Eszter (9/A) korcsoportja legjobb sakkozójaként (or-
szágos 1.) juthatott ki a novemberben Grúziában megrendezett sakk 
Eb-re, ahol a 20-28 helyet szerezte meg; decemberben pedig a győ-
ri U16-os Sakkolimpián is részt vett. Ott Kamilla (12/B) országúti ke-
rékpárosként a Pilis Kupa mindkét (26 és 14 km-es) fordulóján diadal-
maskodott, majd szeptemberben a kiskunlacházai zárt pályás versenyen 
alig 4 óra alatt teljesítette a 105 km-es távot, ami szintén első helyet ért. 
Bencze Márk (12/A), a Sárosdi Kempo SE versenyzője pedig a novem-
beri Eger Kupán szerzett 2. helyezést gi földharc kategóriában.

Közben elkezdődött a második félév. Ez, ahogy lenni szokott, né-
hány változást is hozott magával. E hónapban a tanári kar új angoltaná-
rokkal bővült, köztük egy Egyesült Államokból érkező anyanyelvi okta-
tóval. További újdonság, hogy – bár egyelőre csak szakkörszinten – már 
kínai nyelv is tanulható a gimnáziumban. A szakkör vezetője Baranyi 
Zsuzsanna tanárnő, aki kilenc évig élt és tanított Kínában, mielőtt a 
DLSB-be érkezett, és már az első különóráját nagy érdeklődés övezte. 

A kínai szakkör mellett több új szabadidős szakkör is gyökeret 
vert nálunk: az elmúlt félév termékének számít iskolánk első lány 
focicsapata. A társaság tavaly év vége óta jár össze rendszeresen rúg-
ni a bőrt, de ősztől már egy edző is segíti fejlődésüket. „Heti kétszer, 
hétfőn és csütörtökön vannak az edzések, jelen pillanatban 8-an va-
gyunk állandó csapattagok, de remélem, ez a szám még növekedni 
fog.” – mondta Varga Zsófi, az egyik alapító tag. Bár a versenyzéstől 
még messze vannak, a lányok komolyan gondolják a futballt és re-
mélik, hogy majd megmérettethetik tudásukat.

Említésre méltó iskolánk jelenleg egyetlen küzdősporttal foglalkozó 
csapata is, melynek létrejötte az edzéseket szervező balatonfüredi Ronin 
Judo & MMA egyesületnek köszönhető. 2013 őszén még csak egy kis 
baráti társaság alkotta az almádi csoportot, ám az edzések híre keltével 
egyre-másra érkeztek a judo és a kevert harcművészet (MMA) iránt ér-
deklődők. A nyárra ideiglenesen felfüggesztett csoport októberben né-
miképp megcsappant létszámmal alakult újra, de hamarosan új tagok 
is érkeztek. Kitartó munkájuk és elhivatottságuk eredményeként mára 
már összeszokott harcos társaságot alkotnak, akik közül többen már or-
szágos versenyen is megmérettették magukat, jelenleg pedig gőzerővel 
készülnek a pápai Grappling Bajnokságra, melyre áprilisban kerül sor.

Vörösberényi iskola
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párosok. 2014. évben a kerékpárosok által okozott balesetek száma 8 
volt. A balestek bekövetkezésért gyakran maguk a kerékpárosok és a 
gyalogosok is felelősek. 2015. évben is a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság baleset-megelőzési tevékenységében – éppen ezért –, kiemelt 
figyelmet fordítunk a gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésére.

A kerékpárral vagy gyalogosan közlekedő személy a közlekedésnek 
ugyanúgy egyenrangú résztvevői, mint a gépjárművezetők, ami azt je-
lenti, ugyanúgy ismerniük kell a közlekedési szabályokat! A gépjármű-
vezetőknek is tiszteletben kell tartani őket, mint közlekedő partnereket!

Ha már balesetekről van szó, ismételten felhívom a figyelmet arra, 
hogy bármilyen szépen is süt a nap, a télnek nincs vége. Reggel és este 
fagyosak, csúszósak az utak, a járdák. Még későn kel a nap és korán 
nyugszik, jelentős a rossz látási körülményekkel jellemezhető időszak. 
Az őszi Látni és látszani! közlekedésbiztonsági kampányban valójában 
egész évre vonatkozó tanácsok hangzottak el, hiszen a biztonságos köz-
lekedés alapszabálya, hogy én jól lássam, merre haladok, engem jól lás-
sanak, merre haladok, számíthassunk egymásra, bízhassunk a másik fél 
szabálykövetésében, hogy ne kerüljünk veszélyhelyzetbe.

A rendőrség tevékenységének egy része a közlekedési biztonság 
megőrzése, segítése, amely részben a fokozott ellenőrzésekkel való-
sítható meg. A közterületeken, közutakon közlekedők is jól tudják a 
rend igenis meghatározza a lakosság jó közérzetét. Nemcsak a bűn-
ügyi esetek, események, befolyásolják, hogy mennyire érezzük jól 
magunkat a lakóhelyünkön. Ebből is látszik, hogy milyen sokrétű 
a rendőrség tevékenységi köre. A ritkábban megjelenő bűnügyesek, 
a közterületeken mindig látható közrendvédelmi és közlekedésren-
dészeti egyenruhások mellett jelentős a háttér munkát végző kollé-
gák száma is. A mai életünkben elengedhetetlen szakszerű és jogsze-
rű hatósági munka, jól képzett szakembereket kíván. 

A rendészeti képzésre jelentkezőkkel szemben komoly elváráso-
kat támasztanak a felvételikor. Nemcsak az elméleti tudásukat mé-
rik fel, hanem fizikai és pszichológiai alkalmasságukat is vizsgálják.

Ma már a rendőrség hatósági szerepe mellett egyre nagyobb szerepet 
kap a civil kapcsolattartás, a prevenció, vagyis a megelőzés, hogy az ál-
lampolgárok partnerként, érdeklődő ügyfélként találkozzanak kollégá-
inkkal és ne elkövetőként, az eljárásokban számon kért személyként.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Kreatív örömnapok
Az alkotás adta öröm nagyon fontos a gyermekek számára. A 

pozitív visszajelzés önbizalmat ad, és további kreativitásra sarkall. 
Örömmel adunk teret és lehetőséget alkotni vágyó gyermekeknek.
Tanítóink vallják, hogy a rajzolgatás varázslatos világa gazdagságot 
ad a gyemeki életnek. Iskolánk a Suliváró program keretében rajz-
versenyt hirdetett az Almádiban élő óvodások számára. Várakozá-
sunkat felülmúlta a sok színes, nagy gonddal elkészített beérkezett 
pályamunka. Alsó tagozatos diákjaink izgalommal tekintették meg 
a kiállítást. Szavazatuk fogja eldönteni, hogy kié lett a legszebb mű. 
Természetesen minden rajzot beküldő gyermeknek apró ajándékot 
készítenek az iskolások, hogy senki ne felejtse el az alkotás örömét.

A Veszprém Megyei Napló által meghirdetett „Tél gyermekszemmel” 
című rajzpályázat eredményhirdetése zajlott decemberben. A legtöbb raj-
zot beküldő iskolaként mi adtunk helyet ennek a rendezvénynek, s jutal-
mul pedig belépőket kaptunk a veszprémi korcsolyapályára. Diákjaink és 
a vendégek örömmel gyönyörködtek az inspiráló alkotásokban. Iskolánk 
tanulóinak rajzait a fantázia és a belőlük áradó lelkesedés tette gazdaggá.

Futsal diákolimpia
Minden tanévben a téli időszakban kerül sor a IV. korcsoportos te-

remlabdarúgó (futsal) diákolimpia mérkőzéseire. A decemberi bala-
tonkenesei selejtezőn sikeresen túljutva 2015. január 7-én szerepelt 
iskolai csapatunk a körzeti döntőben. Az elődöntőben a fűzfői Irinyi 
iskola csapatával vívtunk szoros mérkőzést, de végül egy góllal alul 
maradtunk. A harmadik helyért Csajág ellen vívott csatában viszont 
győztesen hagyhattuk el a pályát, megszerezve a bronzérmet iskolánk 
számára. A körzeti döntőt végül az Alsóörs csapata nyerte meg.

Gimnáziumi hírek
Nagy dolgok történnek mostanában a Rákóczi utcában. Nevet-

séges tévhit, hogy a félévi hajtás után viszonylagos holtidő uralkod-
na az iskolákban, hiszen egyszerre két korosztály is komoly dönté-
seken gondolkodik, melyeken jövőjük múlhat. Miközben a 8. osz-
tályos általános iskolások azt fontolgatják, melyik középiskola gár-
dáját erősítsék szeptembertől, az idén érettségizők már felnőtt éle-
tük lehetőségei után szaglásznak, egyetemek, ösztöndíjak, munka-
helyek után kutatva. Nincs ez másképp a vörös labirintusban sem. 
Január 17-én számos környékbeli nyolcadikos írta meg iskolánkban 
a központi felvételit, és az eddigi évek tapasztalatai alapján idén is 
többszörös túljelentkezés várható. Fontos tudnivaló, hogy tavalyhoz 
képest kevesebb, összesen 60 diák nyerhet felvételt a gimnázium-
ba, így a sikeres felvételi arányosan nagyobb presztízzsel bír majd.

Mindeközben a végzősök életbevágó döntés előtt állnak. Öt évi ke-
mény tanuláson, és egy alapos kutatómunkán túlesve már kész célok-
kal várják a jövő szeptembert, ám a választáson sok múlik. Az évfo-
lyam minden tagja az utolsó pillanatig mérlegel, hogy végül a lehe-
tő legeredményesebb életúttal kecsegtető lehetőséget válassza. Az ér-
vényesülés vágya mellé viszont egyfajta megfelelési kényszer is társul: 
egy olyan gimnáziumban, amelyből röpke 25 év alatt is rengeteg pro-
fesszionális tudású, sikeres ember szabadult a világra, az összes végzős-
ben ott az eltökéltség, hogy felérjen az előtte járók sikereihez, sőt, akár 
túl is szárnyalja azokat. Elsősorban nekik szolgáltathatott motivációt 
a január 23-án rendezett karriernap, egy előadás, melynek keretében 
volt DLSB-diákok számoltak be eddigi életeredményeikről és adtak 
tanácsot az idén érettségizőknek. Szinte nincs is olyan munkaterület, 
ahol nem vetették volna meg a lábukat: a Magyar Honvédség tisztika-
rától kezdve, a brit telefontársaságon át egészen a new york-i tőzsdé-
ig mindenhol találni befutott almádisokat. Életútjuk inspiráló lehet 
minden itt tanuló számára, remélhetőleg évek múlva, egy másik kar-
riernapon ők is hasonló eredményekről számolhatnak be.

A félév elteltével illendő visszatekintenünk néhány, eddig kevés 
figyelmet kapott versenyeredményre, ugyanis ismét van mire büsz-
kének lennünk. Az ősz folyamán zajlott le a minisztériumi OKTV 
versenyek első fordulója, melyről ismét szép számmal jutottak to-
vább tanulóink, főként matematika, angol és biológia tárgyakban, 
februárban pedig a megyei fordulón szoríthatunk értük.

December 12-én két csapattal is képviseltettük magunkat a Pannon 
Egyetem Üzleti Szimulációs Versenyén. A Dunántúl minden pontjáról 
érkező középiskolás csapatok egymással rivalizáló nagyvállalatok vezeté-
se révén mérhették össze kereskedelmi képességeiket. A 17 tagú, rend-
kívül erős mezőnyből végül a 2. és a 6. helyet szerezték meg csapataink.

Iskolánk tanulmányi sikerek mellett sporteredményekkel is büsz-
kélkedhet, és ez leginkább női kézilabdacsapatunknak köszönhető. 
A régóta létező és versenyző csapat három éve született újjá, amikor 
az iskolába érkező lelkes „nulladikosok” közül többen is jelentkez-
tek, és megújult a csoport összetétele. Ezek a fiatalok ma már a ke-
mény magot képviselik. Ők mérik fel, kik szeretnének játszani, és 
szervezik meg a csapatot, ami egyáltalán nem egyszerű, de annál hálá-
sabb feladat. „Ez egy nagyon jó kis közösség, és természetesen mindig 
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nagy örömmel fogadunk új tagokat. „Mindenkire szükség van, aki 
szeret és tud játszani” – mondta Tóth Julianna, csapattag. A kézilab-
dások nem csak jól összekovácsolódtak, de sikert sikerre halmoznak. 
A 2012/2013-as tanévben az Amatőr Kézilabda Diákolimpián 10., 
a Zánkán megrendezett Megyei Kollégiumi Sportnapon 3. helyezést 
értek el. A következő évben a Diákolimpián 7.-ek lettek, a Lóczy Ku-
pán pedig a dobogó legfelső fokára állhattak. Idén sincs megállás, a 
Veszprém Középiskolás Liga (VKL) első helyét már megnyerték spor-
tolóink, és még hátravan a 2014/2015-ös tanév Amatőr Kézilabda 
Diákolimpiája, amihez ezúton is sok sikert kívánunk!

A VKL e-sport kategóriájában szintén rangos eredményünk született: 
a mára külön sportágnak számító League of Legends számítógépes játék-
ban a DLSB csapata minden ellenfelét legyőzve hozta el az első helyet.

Végül, de nem utolsósorban figyelmet érdemelnek azon diákjaink is, 
akik iskolán kívül, saját egyesületük neve alatt értek el elismerendő he-
lyezéseket. Árvai Eszter (9/A) korcsoportja legjobb sakkozójaként (or-
szágos 1.) juthatott ki a novemberben Grúziában megrendezett sakk 
Eb-re, ahol a 20-28 helyet szerezte meg; decemberben pedig a győ-
ri U16-os Sakkolimpián is részt vett. Ott Kamilla (12/B) országúti ke-
rékpárosként a Pilis Kupa mindkét (26 és 14 km-es) fordulóján diadal-
maskodott, majd szeptemberben a kiskunlacházai zárt pályás versenyen 
alig 4 óra alatt teljesítette a 105 km-es távot, ami szintén első helyet ért. 
Bencze Márk (12/A), a Sárosdi Kempo SE versenyzője pedig a novem-
beri Eger Kupán szerzett 2. helyezést gi földharc kategóriában.

Közben elkezdődött a második félév. Ez, ahogy lenni szokott, né-
hány változást is hozott magával. E hónapban a tanári kar új angoltaná-
rokkal bővült, köztük egy Egyesült Államokból érkező anyanyelvi okta-
tóval. További újdonság, hogy – bár egyelőre csak szakkörszinten – már 
kínai nyelv is tanulható a gimnáziumban. A szakkör vezetője Baranyi 
Zsuzsanna tanárnő, aki kilenc évig élt és tanított Kínában, mielőtt a 
DLSB-be érkezett, és már az első különóráját nagy érdeklődés övezte. 

A kínai szakkör mellett több új szabadidős szakkör is gyökeret 
vert nálunk: az elmúlt félév termékének számít iskolánk első lány 
focicsapata. A társaság tavaly év vége óta jár össze rendszeresen rúg-
ni a bőrt, de ősztől már egy edző is segíti fejlődésüket. „Heti kétszer, 
hétfőn és csütörtökön vannak az edzések, jelen pillanatban 8-an va-
gyunk állandó csapattagok, de remélem, ez a szám még növekedni 
fog.” – mondta Varga Zsófi, az egyik alapító tag. Bár a versenyzéstől 
még messze vannak, a lányok komolyan gondolják a futballt és re-
mélik, hogy majd megmérettethetik tudásukat.

Említésre méltó iskolánk jelenleg egyetlen küzdősporttal foglalkozó 
csapata is, melynek létrejötte az edzéseket szervező balatonfüredi Ronin 
Judo & MMA egyesületnek köszönhető. 2013 őszén még csak egy kis 
baráti társaság alkotta az almádi csoportot, ám az edzések híre keltével 
egyre-másra érkeztek a judo és a kevert harcművészet (MMA) iránt ér-
deklődők. A nyárra ideiglenesen felfüggesztett csoport októberben né-
miképp megcsappant létszámmal alakult újra, de hamarosan új tagok 
is érkeztek. Kitartó munkájuk és elhivatottságuk eredményeként mára 
már összeszokott harcos társaságot alkotnak, akik közül többen már or-
szágos versenyen is megmérettették magukat, jelenleg pedig gőzerővel 
készülnek a pápai Grappling Bajnokságra, melyre áprilisban kerül sor.

Vörösberényi iskola



ALMÁDI ÚJSÁG 2015. februárTudnivalók Sport

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

A téli fülőke gomba Karatékák sikerei
Az elmúlt hétvégén rendezték meg 

a Shotokan Stílus Szövetség Orszá-
gos Bajnokságát Egerben. Az almádi 
versenyzők mellett, az egész ország-
ból, huszonkilenc  egyesület 197 ver-
senyzője mérte össze tudását.

Az Almádi Nippon-Dojo lány csa-
pata 6–10-éves korosztályban, csapat 
kata (formagyakorlat) versenyszám-
ban arany érmet nyert. A fiúk csapa-
ta 10–14-éves korosztályban csapat 
Kata (formagyakorlat) versenyszám-
ban arany-, csapat kumite (küzdelem) 
versenyszámban ezüst érmet nyert.

Az egyéni versenyszámokban pedig Morvai Anna, (kumite) ezüst, 
(kata) bronz, Kiss Maja Kata arany, (kumite) bronz, Csontos Tamás 
(kata, kumite) ezüst, Kiss Márkó, Sárossy Tibor, Szakály Dávid és 
Rézműves Ádám (kumite) bronz érmet nyert!

Ez volt az idei év első verseny sikere az Almádi Egyesületnek, a 
versenyzők készülnek a következő Országos és Nemzetközi verse-
nyekre, valamint az idei Európa Bajnokságra!

Övvizsga a Mongúzoknál

2014 utolsó versenysikerei
Még múlt év végén vettek részt a Balatonalmádi 

Taekwon-do klub versenyzői a megyei szintű for-
magyakorlat versenyen. A litéri rendezésű verse-
nyen  ifj. Babicz Misi gyermek forma I. hely, Babicz 
Mihály felnőtt forma I. hely, Csetényi Kristóf fel-
nőtt forma III. hely és csapat formagyakorlatban 
pedig II. hely, Babicz Mihály, Csetényi Kristóf, ifj. 
Babicz Misi, érmekkel tértek haza a kéttannyelvű 
iskolában edző versenyzőink. Edzők: Vajky László 
és Bécsi Nikolett.

Kerékpáros évértékelés

Ehető, a téli időszakban termő, a Flammulina nemzetségbe so-
rolt, hazánkban gyakori gomba. Flammutoxin fehérjéje 100 C°-on 
20 perc után bomlik! Napi adag: 8-9 g szárított gombapor.

Jellemzői: késő őszi, téli, csoportosan termő, élénk rozsda sárga 
kalapja ragadós, tönkje sötéten bársonyos, szaga jellegzetes halszag.

Kalap: domború, majd ellaposodó, 3-15 cm élénksárgától az 
élénk rozsda sárgáig, közepe sötétebb.

Lemezek: szélesek, tönkhöz nőttek, halvány sárgák, spóraporuk fehér.
Tönk: görbe, csövesedő, 4-10 cm hosszú, 0,3-1 cm vastag, felül 

sárga, lefelé sötétedő, vöröses barna, zöldes barna, barnás fekete.
Húsa: halványsárga, rugalmas, a tönkben rostos, feltűnően halszagú.
Termőhely: kizárólag fán, törzsön vagy tuskón, néha magasan az 

ágon terem, főleg akácon, diófán, vadgesztenyén él, de egyéb puha-
fán is előfordul, nemritkán a házi kertben károsít, lévén élősködő, 
farontó gomba. Egész évben nőhet, de októbertől az enyhe teleken 
egymást követő nagyobb csoportokban jön elő a faanyagból. Jelen-
tősége a téli, gombamentes idényben igen nagy. Levesnek és más 
formában is fogyasztható, íze miatt főleg ecetes hagymás salátát ké-
szítenek belőle. Ízértékét javítja, nyálkásságát csökkenti a forrázás. 
Japánban 100 ezer tonnát termesztenek belőle. Fő termesztő körze-
te Nagano és környéke. Japán neve enokitake jelentése: enoki fán, 
azaz a kínai ostorfán termő.

Hasonló faj a mérgező sárga kénvirággomba és a vöröses kén-
virággomba, de ezek lemezei azonban mindig zöldes árnyalatú-
ak, így jól elkülöníthetők a fülőkétől. A fehérszínű változata 
(Flammulina velutipes var. lactea) hazánkban ritka, a távol-kele-

ten azonban termesztik, gyógyha-
tása miatt. Az immunrendszert, az 
antioxidációt segíti, vérrögoldó ha-
tású, a koleszterinszintet csökken-
ti, poliszacharidja a flammulin 80 
%-ban hatásos a szarkóma, és az 
Ehrlich-karcinóma ellen!

Forrás: extra.hu/gomba, vikipedia.
org, Fődi Attila: Gyógyhatású gom-
bák. tszabango@gmail.com

Anyanyelvünkről
        

Közmondások, szólások – 1. 
Anyanyelvi rejtvények

Anyanyelvünk sokféle rejtvény készítésére is alkalmas. Most, szó-
rakozásként, időtöltésre mondatokat mutatok be, ezekben keresni 
kell a megfelelő betűket (sorrendben vannak), amikből ki lehet há-
mozni egy-egy szólást, közmondást. (Zárójelben olvasható a kere-
sett szöveg hozzávetőleges jelentése). Például: A fém üstben nincs 
semmi, ami szenet mutat, de „eszter” veszi. (A jelentése: elgon-
dolásunkból nem lesz semmi.) Megfejtése: a Fém ÜSTBEn nincs 
semMi, ami szENetTmutaT, de EszteR Veszi. (Füstbe ment terv.) 
A rejtvény nehéz, aki a harmadát megfejti, annak már sikerélménye 
lehet. A következő számban közlöm a megoldásokat.

1. A pajta égett; nahát, ángyom, te is megjelentél? (Minden hely-
zetben feltalálja magát; nem kell félteni, megmarad.) 

2. Máris tennem kell valamit; a versenybotom ezúttal eltörött. (A 
büntetés nem marad el.)

3. Az ifibe dől a pia; én ezt nem győzöm! (Mindennek értéke 
van.)

4. Az alkoholban csótányok, ha úsznak mohón így isszák a levet. 
(Látszólag kedvező az ára, de annyit is ér.)

5. Ebben a hónapban a hazáért egy rakasz bábút és játékot adtam. 
(Az szenvedi el a büntetést, aki végrehajtotta.)

6. Hitelt kaphat az a gazda, aki ép, szelíd juhokat nevel. (Belega-
balyodott valamibe.)

7. Ez a heves bosszú arra hajlamosít, hogy rögtön vidrát és zeb-
rát ejts el! (Külsőségből lehet következtetni a szellemi képességre.)

8. Csak homokszemcse pereg porszerűen a kőre, növesztve a vájd-
ling tartalmát. (A következetességben nagy az erő)

9 .Ebbe a csomóba - kontrázva - beleütközik a faroló országúti ro-
bot. (A kis baj hamar elmúlik.)

10. Ott szemben régen is terem volt, ez nem új, ha nem is ter-
melnek benne kevés gesztenyét. (Elgondolásunknak gátat szabhat 
a sors.)

11. Áfonyából kivonva sem kapott volna ilyen ritkaságot. (Ami 
lehetetlen.)

12. Azt, amit főzeléknek neveztél, eddig sem ismertem; tömege-
sen nem fordult elő. (Vállald tetteid következményét!)

13. Addig seftelsz, ügyeskedsz, lesed a farakásokat, míg rád nem 
dőlnek! (Valami, aminek nincs értelme.)

 Ezzel a rejtvénnyel szeretnék kedvet kelteni közmondásaink, szó-
lásaink megismeréséhez, használatához. Kellemes fejtörést!

lang.miklos@chello.hu

Felhívás!
A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet mond 

mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1 % -ával 
(144 400 Ft) támogatták tevékenységünket. A befolyt összegből 
hozzájárultunk a tanulói jutalmazásokhoz, kirándulásokhoz, tábo-
rozásokhoz, könyvtárfejlesztéshez és biztosítottuk a tanulmányi 
versenyek nevezési díjait.

Az idei évben is bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket 
bizalmukkal és a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítványt jelö-
lik meg kedvezményezettként, melynek adószáma: 18935598-1-19

Természetesen szívesen fogadunk további felajánlásokat is az 
alapítvány 11748083-20023302-es számlaszámára.

Balogh Csaba 
kuratóriumi elnök

Foto: novaklaszlo.hu Versenyzőink a diákolimpia országos döntőjében

A lányok (Morvai Anna, Kiss 
Maja), nagyszerű csapat és 
egyéni szereplése

Babicz Mihály 
Csetényi Kristóf 
Ifj. Babicz Misi 
és edző Vajky 
László

A Mongúzok Taekwon-do SE csapata sikerrel vette a téli övvizsgát. A 
klubból tizenegyen tettek vizsgát. 2 fő kapott fehér övet, 4 fő sárgát és 
5 fő sárga/zöld övet. A vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szol-
gai Bence, aki dinamikus és pontos mozgásával érdemelte ki a vizsgázta-
tó mester (dr. Somlai János) dicséretét. A január 20-án megtartott téli öv-
vizsga volt az első lépcső az idei versenyekre való felkészüléshez. Az Orszá-
gos Bajnokság (február 28-án) lesz a következő nagy megmérettetés, ahol 
10-11 fővel szeretnénk képviseltetni magunkat formagyakorlat és küzde-
lem versenyszámokban egyaránt. Ősszel az almádi csapat is bekapcsolód-
hat a versenyszervezésbe, a megyei vezetéstől ugyanis lehetőséget kapott, 
hogy november 21-én megrendezze az I. Almádi Mongúzok Kupát.

Első versenyszezonjukon vannak túl a VKE-Nelson egyesület ba-
latonalmádi utánpótlás csapatában kerékpározó gyerekek. Az első 
tavaszi „szárnypróbálgató” versenyeken csapatunkból már töb-
ben sikeresen részt tudtak venni, köszönhetően egyre javuló kerék-
pár-kezelési, technikai tudásuknak és kitartó edzésmunkájuknak. 
Ugyan a nagyobb eredményekre még várnunk kellett, bíztató volt 
a gyerekek elszántsága és motiváltsága, amellyel belevetették ma-
gunkat ennek a szép sportágnak a megismerésébe és elsajátításába. 

A „mountain bike suli” már versenyzésre is felkészült tagjai kö-
zül formálódó kis versenycsapatunk a szezon során komoly, or-
szágos szinten is elismert utánpótlás-nevelő műhellyé nőtte ki 
magát, köszönhetően a mountain bike XCO Magyar Kupaso-
rozatban kivívott eredményeinknek és az Országos Bajnoksá-
gon, valamint az Országos Diákolimpián elért helyezéseknek.  
A versenyzőpalánták egész éves munkáját dicséri, hogy a hazai után-
pótlás egyesületi ranglistán már az első évben a 8. helyig küzdötték 
fel magunkat a többi 32 jóval nagyobb múltú csapat között.

A 2014-es év már csak a dobogós helyezéseket tekintve is min-
den várakozásunkat felülmúlta. A ranglista versenyeken összesen 13 
aranyérmet, 7 ezüstérmet és 8 bronzérmet gyűjtöttünk, közöttük 
Kiss Kata révén egy Országos Bajnoki második helyet és Bokros 
Csengének köszönhetően egy Országos Diákolimpiai első helyezést.

A Magyar Kerékpáros Szövetség 2014. évi XCO mountain bike 
ranglistáján az alábbi összetett eredménnyel állnak versenycsapatunk 
sportolói: Bokros Csenge U13 lány 1. hely, Kiss Kata U13 lány 2. hely 
Szőr-Vajda Bence U11 fiú 8. hely, Dolezsai Mátyás U11 fiú 11. 
hely, Egressy Domonkos U13 fiú 5. hely, Szabó Csaba Dávid U13 
fiú 10. hely, Pálinkás Tamás U13 fiú 11. hely, Zoboki Péter U17 ffi. 
7. hely, Takács Balázs U19 ffi. 10. hely.

Gratulálunk minden versenyzőnknek 2014-es eredményeikhez, 
kívánunk nekik legalább ilyen sikeres szezont az idei évre! 

www.vkse.hu, www.mtbsuli.hu, almadibringasuli@gmai.com

Általános iskolások korrepetálása  
matematikából, angolból közép-hala-

dó szintig minden korosztálynak.
Telefon: 06-70-615-28-55

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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A téli fülőke gomba Karatékák sikerei
Az elmúlt hétvégén rendezték meg 

a Shotokan Stílus Szövetség Orszá-
gos Bajnokságát Egerben. Az almádi 
versenyzők mellett, az egész ország-
ból, huszonkilenc  egyesület 197 ver-
senyzője mérte össze tudását.

Az Almádi Nippon-Dojo lány csa-
pata 6–10-éves korosztályban, csapat 
kata (formagyakorlat) versenyszám-
ban arany érmet nyert. A fiúk csapa-
ta 10–14-éves korosztályban csapat 
Kata (formagyakorlat) versenyszám-
ban arany-, csapat kumite (küzdelem) 
versenyszámban ezüst érmet nyert.

Az egyéni versenyszámokban pedig Morvai Anna, (kumite) ezüst, 
(kata) bronz, Kiss Maja Kata arany, (kumite) bronz, Csontos Tamás 
(kata, kumite) ezüst, Kiss Márkó, Sárossy Tibor, Szakály Dávid és 
Rézműves Ádám (kumite) bronz érmet nyert!

Ez volt az idei év első verseny sikere az Almádi Egyesületnek, a 
versenyzők készülnek a következő Országos és Nemzetközi verse-
nyekre, valamint az idei Európa Bajnokságra!

Övvizsga a Mongúzoknál

2014 utolsó versenysikerei
Még múlt év végén vettek részt a Balatonalmádi 

Taekwon-do klub versenyzői a megyei szintű for-
magyakorlat versenyen. A litéri rendezésű verse-
nyen  ifj. Babicz Misi gyermek forma I. hely, Babicz 
Mihály felnőtt forma I. hely, Csetényi Kristóf fel-
nőtt forma III. hely és csapat formagyakorlatban 
pedig II. hely, Babicz Mihály, Csetényi Kristóf, ifj. 
Babicz Misi, érmekkel tértek haza a kéttannyelvű 
iskolában edző versenyzőink. Edzők: Vajky László 
és Bécsi Nikolett.

Kerékpáros évértékelés

Ehető, a téli időszakban termő, a Flammulina nemzetségbe so-
rolt, hazánkban gyakori gomba. Flammutoxin fehérjéje 100 C°-on 
20 perc után bomlik! Napi adag: 8-9 g szárított gombapor.

Jellemzői: késő őszi, téli, csoportosan termő, élénk rozsda sárga 
kalapja ragadós, tönkje sötéten bársonyos, szaga jellegzetes halszag.

Kalap: domború, majd ellaposodó, 3-15 cm élénksárgától az 
élénk rozsda sárgáig, közepe sötétebb.

Lemezek: szélesek, tönkhöz nőttek, halvány sárgák, spóraporuk fehér.
Tönk: görbe, csövesedő, 4-10 cm hosszú, 0,3-1 cm vastag, felül 

sárga, lefelé sötétedő, vöröses barna, zöldes barna, barnás fekete.
Húsa: halványsárga, rugalmas, a tönkben rostos, feltűnően halszagú.
Termőhely: kizárólag fán, törzsön vagy tuskón, néha magasan az 

ágon terem, főleg akácon, diófán, vadgesztenyén él, de egyéb puha-
fán is előfordul, nemritkán a házi kertben károsít, lévén élősködő, 
farontó gomba. Egész évben nőhet, de októbertől az enyhe teleken 
egymást követő nagyobb csoportokban jön elő a faanyagból. Jelen-
tősége a téli, gombamentes idényben igen nagy. Levesnek és más 
formában is fogyasztható, íze miatt főleg ecetes hagymás salátát ké-
szítenek belőle. Ízértékét javítja, nyálkásságát csökkenti a forrázás. 
Japánban 100 ezer tonnát termesztenek belőle. Fő termesztő körze-
te Nagano és környéke. Japán neve enokitake jelentése: enoki fán, 
azaz a kínai ostorfán termő.

Hasonló faj a mérgező sárga kénvirággomba és a vöröses kén-
virággomba, de ezek lemezei azonban mindig zöldes árnyalatú-
ak, így jól elkülöníthetők a fülőkétől. A fehérszínű változata 
(Flammulina velutipes var. lactea) hazánkban ritka, a távol-kele-

ten azonban termesztik, gyógyha-
tása miatt. Az immunrendszert, az 
antioxidációt segíti, vérrögoldó ha-
tású, a koleszterinszintet csökken-
ti, poliszacharidja a flammulin 80 
%-ban hatásos a szarkóma, és az 
Ehrlich-karcinóma ellen!

Forrás: extra.hu/gomba, vikipedia.
org, Fődi Attila: Gyógyhatású gom-
bák. tszabango@gmail.com

Anyanyelvünkről
        

Közmondások, szólások – 1. 
Anyanyelvi rejtvények

Anyanyelvünk sokféle rejtvény készítésére is alkalmas. Most, szó-
rakozásként, időtöltésre mondatokat mutatok be, ezekben keresni 
kell a megfelelő betűket (sorrendben vannak), amikből ki lehet há-
mozni egy-egy szólást, közmondást. (Zárójelben olvasható a kere-
sett szöveg hozzávetőleges jelentése). Például: A fém üstben nincs 
semmi, ami szenet mutat, de „eszter” veszi. (A jelentése: elgon-
dolásunkból nem lesz semmi.) Megfejtése: a Fém ÜSTBEn nincs 
semMi, ami szENetTmutaT, de EszteR Veszi. (Füstbe ment terv.) 
A rejtvény nehéz, aki a harmadát megfejti, annak már sikerélménye 
lehet. A következő számban közlöm a megoldásokat.

1. A pajta égett; nahát, ángyom, te is megjelentél? (Minden hely-
zetben feltalálja magát; nem kell félteni, megmarad.) 

2. Máris tennem kell valamit; a versenybotom ezúttal eltörött. (A 
büntetés nem marad el.)

3. Az ifibe dől a pia; én ezt nem győzöm! (Mindennek értéke 
van.)

4. Az alkoholban csótányok, ha úsznak mohón így isszák a levet. 
(Látszólag kedvező az ára, de annyit is ér.)

5. Ebben a hónapban a hazáért egy rakasz bábút és játékot adtam. 
(Az szenvedi el a büntetést, aki végrehajtotta.)

6. Hitelt kaphat az a gazda, aki ép, szelíd juhokat nevel. (Belega-
balyodott valamibe.)

7. Ez a heves bosszú arra hajlamosít, hogy rögtön vidrát és zeb-
rát ejts el! (Külsőségből lehet következtetni a szellemi képességre.)

8. Csak homokszemcse pereg porszerűen a kőre, növesztve a vájd-
ling tartalmát. (A következetességben nagy az erő)

9 .Ebbe a csomóba - kontrázva - beleütközik a faroló országúti ro-
bot. (A kis baj hamar elmúlik.)

10. Ott szemben régen is terem volt, ez nem új, ha nem is ter-
melnek benne kevés gesztenyét. (Elgondolásunknak gátat szabhat 
a sors.)

11. Áfonyából kivonva sem kapott volna ilyen ritkaságot. (Ami 
lehetetlen.)

12. Azt, amit főzeléknek neveztél, eddig sem ismertem; tömege-
sen nem fordult elő. (Vállald tetteid következményét!)

13. Addig seftelsz, ügyeskedsz, lesed a farakásokat, míg rád nem 
dőlnek! (Valami, aminek nincs értelme.)

 Ezzel a rejtvénnyel szeretnék kedvet kelteni közmondásaink, szó-
lásaink megismeréséhez, használatához. Kellemes fejtörést!

lang.miklos@chello.hu

Felhívás!
A Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány köszönetet mond 

mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1 % -ával 
(144 400 Ft) támogatták tevékenységünket. A befolyt összegből 
hozzájárultunk a tanulói jutalmazásokhoz, kirándulásokhoz, tábo-
rozásokhoz, könyvtárfejlesztéshez és biztosítottuk a tanulmányi 
versenyek nevezési díjait.

Az idei évben is bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket 
bizalmukkal és a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítványt jelö-
lik meg kedvezményezettként, melynek adószáma: 18935598-1-19

Természetesen szívesen fogadunk további felajánlásokat is az 
alapítvány 11748083-20023302-es számlaszámára.

Balogh Csaba 
kuratóriumi elnök

Foto: novaklaszlo.hu Versenyzőink a diákolimpia országos döntőjében

A lányok (Morvai Anna, Kiss 
Maja), nagyszerű csapat és 
egyéni szereplése

Babicz Mihály 
Csetényi Kristóf 
Ifj. Babicz Misi 
és edző Vajky 
László

A Mongúzok Taekwon-do SE csapata sikerrel vette a téli övvizsgát. A 
klubból tizenegyen tettek vizsgát. 2 fő kapott fehér övet, 4 fő sárgát és 
5 fő sárga/zöld övet. A vizsgán kiemelkedő teljesítményt nyújtott Szol-
gai Bence, aki dinamikus és pontos mozgásával érdemelte ki a vizsgázta-
tó mester (dr. Somlai János) dicséretét. A január 20-án megtartott téli öv-
vizsga volt az első lépcső az idei versenyekre való felkészüléshez. Az Orszá-
gos Bajnokság (február 28-án) lesz a következő nagy megmérettetés, ahol 
10-11 fővel szeretnénk képviseltetni magunkat formagyakorlat és küzde-
lem versenyszámokban egyaránt. Ősszel az almádi csapat is bekapcsolód-
hat a versenyszervezésbe, a megyei vezetéstől ugyanis lehetőséget kapott, 
hogy november 21-én megrendezze az I. Almádi Mongúzok Kupát.

Első versenyszezonjukon vannak túl a VKE-Nelson egyesület ba-
latonalmádi utánpótlás csapatában kerékpározó gyerekek. Az első 
tavaszi „szárnypróbálgató” versenyeken csapatunkból már töb-
ben sikeresen részt tudtak venni, köszönhetően egyre javuló kerék-
pár-kezelési, technikai tudásuknak és kitartó edzésmunkájuknak. 
Ugyan a nagyobb eredményekre még várnunk kellett, bíztató volt 
a gyerekek elszántsága és motiváltsága, amellyel belevetették ma-
gunkat ennek a szép sportágnak a megismerésébe és elsajátításába. 

A „mountain bike suli” már versenyzésre is felkészült tagjai kö-
zül formálódó kis versenycsapatunk a szezon során komoly, or-
szágos szinten is elismert utánpótlás-nevelő műhellyé nőtte ki 
magát, köszönhetően a mountain bike XCO Magyar Kupaso-
rozatban kivívott eredményeinknek és az Országos Bajnoksá-
gon, valamint az Országos Diákolimpián elért helyezéseknek.  
A versenyzőpalánták egész éves munkáját dicséri, hogy a hazai után-
pótlás egyesületi ranglistán már az első évben a 8. helyig küzdötték 
fel magunkat a többi 32 jóval nagyobb múltú csapat között.

A 2014-es év már csak a dobogós helyezéseket tekintve is min-
den várakozásunkat felülmúlta. A ranglista versenyeken összesen 13 
aranyérmet, 7 ezüstérmet és 8 bronzérmet gyűjtöttünk, közöttük 
Kiss Kata révén egy Országos Bajnoki második helyet és Bokros 
Csengének köszönhetően egy Országos Diákolimpiai első helyezést.

A Magyar Kerékpáros Szövetség 2014. évi XCO mountain bike 
ranglistáján az alábbi összetett eredménnyel állnak versenycsapatunk 
sportolói: Bokros Csenge U13 lány 1. hely, Kiss Kata U13 lány 2. hely 
Szőr-Vajda Bence U11 fiú 8. hely, Dolezsai Mátyás U11 fiú 11. 
hely, Egressy Domonkos U13 fiú 5. hely, Szabó Csaba Dávid U13 
fiú 10. hely, Pálinkás Tamás U13 fiú 11. hely, Zoboki Péter U17 ffi. 
7. hely, Takács Balázs U19 ffi. 10. hely.

Gratulálunk minden versenyzőnknek 2014-es eredményeikhez, 
kívánunk nekik legalább ilyen sikeres szezont az idei évre! 

www.vkse.hu, www.mtbsuli.hu, almadibringasuli@gmai.com

Általános iskolások korrepetálása  
matematikából, angolból közép-hala-

dó szintig minden korosztálynak.
Telefon: 06-70-615-28-55

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com
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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 Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

 Magocskák Alapítvány
Magocskák Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Óvodáiért 

adószámunk: 19383688-1-19. Támogassa ön is alapíványunkat!

Recept
 Almás- mákos habfalatok

Hozzávalók 30x18-as tepsihez a tésztához 6 tojás sárgája, 10 
dkg darált dió, 10 dkg darált mák,1 kávéskanál szódabikarbóna, 
1 evőkanál méz az almás réteghez 8-10 alma (idared), 1 teáskanál 
fahéj,1/4 citrom leve,1 evőkanál méz a habréteghez 6 tojás fehér-
je, 1/2 citrom leve, 1 teáskanál méz, 5 dkg darált mák, 10 dkg áfo-
nya A tojássárgáját habosra verjük, majd hozzáadjuk a diót, má-
kot, szódabikarbónát, mézet, majd alaposan összekeverjük. Az al-
mát meghámozzuk, apróra vágjuk, hőálló edényben megdinsztel-
jük. Hozzáadjuk a fahéjat és a mézet. A tésztát tepsibe simítjuk. A 
tetején elterítjük a dinsztelt almát, 150 fokra előmelegített sütőbe 
tesszük, és 20 percig sütjük. Amíg a tészta sül,.a habhoz a tojások 
fehérjét felverjük a citrom levével és a mézzel, majd óvatosan hoz-
zákeverjük a mákot. A tojásfehérjét a 20 perc elteltével az almaré-
teg tetejére simítjuk, megszórjuk az áfonyával, majd további 15 
percig sütjük. A desszert melegen és hidegen is egyaránt nagyon 
ízletes, a hab pedig hidegen sem esik össze.  Ö.Á.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 18/2015. (I. 20.) PGB határozatával 
a balatonalmádi 1597 helyrajzi számú, természetben a 8220 Bala-
tonalmádi, Lóczy L. tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 41 
m2 alapterületű „Öreg-Sam Büfé” megnevezésű üzlethelyiség és a 
hozzátartozó 30 m2 előkert 1 terület bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail 
címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága - a Képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva - 20/2015. (I. 20.) PGB határozatával a 
8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia Kultu-
rális Központ és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alapterületű 
Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipa-
ri-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. április 01. 
napjától 2020. március 31. napjáig szól.

A minimális havi bérleti díj a 2015. április 01. napjától 2015. de-
cember 31. napjáig tartó időszakra vonatkozóan: 150.000 Ft/hó + 
áfa 27%.

Továbbiakban a pályázó által 2015. április 01-től 2015. decem-
ber 31-ig tartó időszakra vonatkozóan megajánlott havi bérleti díj 
alapján kerül sor az éves bérleti díj megállapítására, amely éves 
bérleti díj évente - első ízben 2016. év január 01-től - a tárgyév 
január 01-re visszamenőleges hatállyal, a tárgyévet megelőző év 
KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. március 
4-én, szerdán délelőtt 10.00 óra.

A pályázatok bontására 2015. március 5-én, csütörtökön dél-
után 13.30 órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében.

A pályázatok elbírálására a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
2015. márciusi ülésén kerül sor.

A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb bérleti díj 
a bérlet időtartamára.

A pályázat kiírója a benyújtott pályázat formai hibáinak pótlásá-
ra egyszeri két munkanapon belüli hiánypótlási lehetőséget biz-
tosít!

A pályázat kiírója fenntartja a jogát arra, hogy a pályázati eljá-
rást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail 
címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.

 Felhívás
Sérelmek a pszichiátrián alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiát-
riai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, il-
letve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhe-
tőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 
1461 Budapest, Pf. 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-
5384, e-mail:  panasz@cchr.hu, weboldal:  www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke „ta-

nulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichi-
átriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári 
Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató  kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182., telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-
330-5384, e-mail:  info@cchr.hu, weboldal:  www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. 
Gépkocsi-választási lehetőség.

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 02. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 02. 19. 16.00 óra

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

 Magocskák Alapítvány
Magocskák Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Óvodáiért 

adószámunk: 19383688-1-19. Támogassa ön is alapíványunkat!

Recept
 Almás- mákos habfalatok
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fahéj,1/4 citrom leve,1 evőkanál méz a habréteghez 6 tojás fehér-
je, 1/2 citrom leve, 1 teáskanál méz, 5 dkg darált mák, 10 dkg áfo-
nya A tojássárgáját habosra verjük, majd hozzáadjuk a diót, má-
kot, szódabikarbónát, mézet, majd alaposan összekeverjük. Az al-
mát meghámozzuk, apróra vágjuk, hőálló edényben megdinsztel-
jük. Hozzáadjuk a fahéjat és a mézet. A tésztát tepsibe simítjuk. A 
tetején elterítjük a dinsztelt almát, 150 fokra előmelegített sütőbe 
tesszük, és 20 percig sütjük. Amíg a tészta sül,.a habhoz a tojások 
fehérjét felverjük a citrom levével és a mézzel, majd óvatosan hoz-
zákeverjük a mákot. A tojásfehérjét a 20 perc elteltével az almaré-
teg tetejére simítjuk, megszórjuk az áfonyával, majd további 15 
percig sütjük. A desszert melegen és hidegen is egyaránt nagyon 
ízletes, a hab pedig hidegen sem esik össze.  Ö.Á.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének 
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tonalmádi, Lóczy L. tér 1. szám alatti Budatava-strandon lévő 41 
m2 alapterületű „Öreg-Sam Büfé” megnevezésű üzlethelyiség és a 
hozzátartozó 30 m2 előkert 1 terület bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen ügy-
félfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail 
címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.
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Gépkocsi-választási lehetőség.

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 02. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 02. 19. 16.00 óra

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

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

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

E G Z A K T
 ÜGYVITELI SZOLGÁLTATÓ BT.

(Alapítva: 1993)

VÁLLALJA IPARI ÉS KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET 
FOLYTATÓ EGYÉNI ÉS TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK

TELJES KÖRŰ KÖNYVELÉSÉT
Cím: 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 41.

Telefon: 88/438-945, e-mail: egzaktbt@gmail.com

Páros ajánlat!
látogasson el klinikánkra és hozzon magával még valakit!
Amennyiben úgy foglal most időpontot fogászatunkon, hogy magával hozza párját, 
gyermekét, barátját vagy akár szomszédját, mindkettejüket megajándékozzuk egy-
egy Globe Dental-os bögrével!
Lehetnek új vagy régóta visszatérő pácienseink, az ajándék mindenkinek jár!
Az ajándék nem függ a kezelés végösszegétől, így ha eddig halogatta az éves felülvizsgálatot, épp itt az ideje, 
hogy bejelentkezzen! Mindenképp jelezze, hogy ketten érkeznek!

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes, érvényesítéséhez a kupon felmutatása szükséges!
A kép illusztráció, személyenként egy ajándék vehető igénybe.

8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 6., tel.: +36 20 995 4540
www.globedental.hu, info@globedental.hu
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Mint kiállító tér
A vasúti aluljáró falain megjelenő képek az áthaladó gyalogosokhoz „elvi-

szik” a művészeti alkotásokat. Azokhoz is eljutnak a vizuális értékek, akik egy 
szokásos kiállítóhelyet nem látogatnak meg. A városból a strandra, a borfesz-
tiválra, a bevásárlóközpontba igyekvők megállnak a képek előtt, és mivel fél 
évig látható egy válogatás, így ez többször megtörténik, a tárlatok látogatott-
sága nagyon nagy.

Almádi művészeti értékeinek bemutatása
A kiállító hely kizárólag Balatonalmádi kulturális értékeinek – képzőmű-

vészeinek, fotósainak – bemutatását szolgálja. A helyi művészek alkotásaiból 
összeállított tárlatok felmutatják a város kulturális változatosságát, gazdagsá-
gát. A kiállítási lehetőség a helyi alkotók számára rendkívüli nyilvánosságot 
tesz lehetővé, a város lakói számára pedig a közös kultúrkincs birtoklásának 
élményét erősíti.

Perifériális térből elsődleges kulturális köztér
A korábban elhanyagoltnak tűnő, gyors áthaladással „letudott” aluljáró az 

új szereppel kedvelt művészeti köztérré vált. Minőségi tér alakult a korábban 
értéktelen, pejoratív jelzőkkel emlegetett alagútból. A gondozott falfelületek, 
a képek, nem várt hatással vannak az aluljáró gyalogosaira – a kultúra kultú-
rát szül – megszűnt a szemetelés, rongálás, firkálás.

Kapocs
A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete és kiállítóterme és a 

Szent Erzsébet ligetben kialakított Kézfogás Európa Szoborpark között ka-
pocsként szolgál, köztes kiállítóhelyként vezeti a város lakóját, vendégét mű-
vészeti sétáján. A szoborparkkal együtt szokatlanságával már eddig is sok lá-
togatót vonzott a városba, hogy a három helyen aktuálisan látható tárlato-
kat végigjárja.

Indikátor
Az egymást váltó tárlatok a helyi művészeket – a folyamatos bemutatás le-

hetőségét megteremtve – újabb alkotások létrehozására ösztönzik. A városi 
döntéshozók számára a sikeres bemutatók további mecénás gesztusokra ad-
nak késztetést a bemutatott alkotások révén, ami a helyi kulturális értékek 
megismerésére nyújt lehetőséget. Az almádi lakosok és az eseti látogatók szá-
mára az újabb tárlatok megtekintésére is ösztönzőleg hat.

Létrejötte
A szabadtéri kiállítótér a helyi alkotók önkéntes munkájával és Balatonal-

mádi város önkormányzatának támogatásával 2013-ban valósult meg. 
A korábban nem kedvelt, előnytelen állapotú tér elegáns, barátságos, rövid 

idő alatt közkedvelt kulturális közösségi térré vált. A kezdeményezést felka-
rolta a helyi turisztikai egyesület, felismerve idegenforgalmi jelentőségét, ezért 
biztosítja a működés szervezeti kereteit, így a VasútARTjáró gazdájává vált.

Évente két kiállítás szerveződik, egy képzőművészeti valamint egy fotókiál-
lítás. Mindkét kiállításon kizárólag almádi, vagy Almádihoz kötődő alkotók 
vehetnek részt. A fotókiállítások tematikusak, városunk és környezetének is-
mert és rejtett értékeinek bemutatása.
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Almádi Értéktár

Ilyen volt-ilyen lett

Üresen   -  Kultúrával…

Balogh Ervin festőművész képei

Az első kiállítás megnyitója

Fotó: Pászti
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