
Balatonalmádi kökörcsines 
helyi védelemre javasolt terület

Térképek tanúsága szerint már leg-
alább 250 éve legelő művelési ágba tar-
tozik az a 0,65 hektáros terület, mely a 
Vörös-hegy északi lejtőjét borítja. A raj-
ta élő száraz irtásrét eddig őrizte kin-
cseit, növény és állatvilágát, mára azon-
ban a cserjésedés árnyékoló hatása meg-
kezdte a növénytársulás átalakítását. A 
törvényben előírt művelési ág fenntar-
tási kötelezettség terhe éppen egybevág 
a természetvédelmi érdekkel: jogilag is 
védeni kell ezt az emberi hatásra kiala-
kult másodlagos élőhelyet.

Ennek a törekvésnek az eredménye, 
hogy négy év alatt a leánykökörcsin tő-
száma megduplázódott (Novák László, 
Tóth Szabolcs kézi cserjeirtást végeztek), a terület leárnyékoltsága csökkent 
(az Almádi Gombászok Asztaltársasága kitakarította a területet), elkészült a 
terület természetvédelmi kezelési terve, a növényi fajlista, a növénytársulások 
és a védett fajok felmérése dr. Galambos István botanikus és Tóth Szabolcs pe-
dagógus által. A védelmi kérelem már elindult az eljárásjogi útján.

A terület jellemzői: kis területen sok növényfaj él, eddig 116 db-ot szám-
láltak, ezekből 20 faj védett. A leglátványosabb a leánykökörcsin állománya, 
amely különösen változatos küllemű, ez nagy genetikai értékre utal. Emlí-
tendő még a rokon fekete kökörcsin a széli részeken, és néhány hibridgyanús 
példányuk. A védelem segítségével bízhatunk a régi tőszám visszaállásában, 
amitől a domboldalt márciusban lilás-kék, ezüstszőrös fátyol borítja majd. 
A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) közösségi jelentőségű, védett, Natura-
2000-es, jelölő faj. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft. Hegyi- és irtásrétek, 
sztyepprétek, karszt-bokorerdők, sziklagyepek, homoki- és löszgyepek növé-
nye. Veszélyeztetői a beépítés, cserjésedés, terepmotorozás, quadozás, a gye-
pek tavaszi égetése, virágának, tövének gyűjtése. A növény mérgező, az álla-
tok nem legelik le, csak környezetét, így fenntartva életterét. Virága színe, ter-
mésének repítő készüléke, virágszára szőrözöttsége miatt a fotósok kedven-
ce. A területen három növénytársulás él. H3a – köves talajú lejtős sztyepprét, 
L1 – mész és melegkedvelő tölgyesek, és U5 – meddőhányók, földdel lefedett 
hulladéklerakók. Magas a természetességre utaló fajok aránya (84,5 %,) je-
lentős a kísérő fajok (55,2 %), és a védett fajok (17,2 %) jelenléte. Nincs ad-
ventív faj. A védett fajok közül a sugaras zsoltina előfordulása a Balaton-fel-
vidéken új, a faj legnyugatibb előfordulása. A növényzet egész tenyészidő-
szak alatt nagyon látványos. A terület faunája még nem kutatott, de várható a 
melegkedvelő mediterrán, pontomediterrán, pontuszi fajok jelenléte. A mo-
gyoró és tölgyes-kor nagy állatpopulációi ilyen helyeken találtak menedéket. 
Gyorsleltár alapján jellegzetesek az egyenesszárnyúak, a szemeslepkék, a bog-
lárkalepkék, a gyalogcincérek, fogólábú fátyolka, a pillangók, a virágcincérek, 
lemezcsápúak, ritka az orrszarvúbogár rokona, a butabogár. Lakják vagy át-
járnak rajta az erdőszél hüllői, madarai, átváltanak a nagyvadak, csapával ki-
jelölve a látogatók számára javasolt gyalogútvonalat. Legalább két zuzmófaj is 
él itt. Van már érdeklődő rovarász kutató, és a védettség megléte további tu-
dósok bevonását segítheti elő. A szakkutatási eredmények még számos értéket 
tárhatnak fel. Alkalmas a terület iskolai foglalkozások számára, természetfo-
tózásra, szakvezetéssel turisztikai célpontnak is. Megtekintése ajánlott a már-
cius-áprilisi virágzási időben. A védelem célja hogy őrizze meg a tájképi érté-
ket, a földtani állapotot, a természetes felszínformát, a település ősi határvo-
nalát jelző földmérési jeleket, az élőhelyeket, a fajgazdagságot, és a genetikai-
lag feltűnően változatos, így habitusában variáló leánykökörcsin populációt.
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PÄR LAGERKVIST 1891-1974 
Bontja a Nap már szőke haját

Bontja a Nap már szőke haját
a derengő hajnali égen,
száz ekenyommal fésüli át,
virág ül fürtözönében.

Megmártózik a hajzuhatag
a harmatban, a mezők füve füstöl,
fél-alva, talán ha rajtaakadt,
vigyázva leoldja egy rózsatövisről.

Selyme a rétre, a fákra lebeg,
szélben a fellegekig száll,
simogatja az alvó gyermekeket
és a vének sorvatag arcát.

Lélekben azonban messzire van –
gyér így az öröm, mit fénye nekünk ád.
Csillag-messzire lappang, százszorosan
sűríti a lét buta titkát.

Bontja a Nap, kiteríti haját
e derengő hajnali percben:
ám lebukó bolygók moraján
méláz el legszívesebben.
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KrónikaALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Megnyitó 
Balaton játékpont megnyitó a magyar költészet napján 2015. 

április 11. 14–19 óráig. A ügyességi és logikai játékokkal, felad-
ványokkal várunk mindenkit. Igazi családi programot ígér az in-
teraktív játéktér. Maradandó élmény szülőkkel vagy akár a nagy-
szülőkkel végigjátszani ezt a délutánt. 

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési rendeletét 2 milli-
árd 654 millió Ft főösszeggel fogadta el, mely 13,4 millió Ft-tal 
emelkedett, derül ki a rendelet jelenlegi módosításából. A rende-
let módosítás az állami támogatások változásait, egyéb támogatá-
sok változásait, a képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe 
foglalását, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tar-
talmazza.

Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi költségvetést 2 milli-
árd 553 millió Ft főösszeggel, ami az előző évihez képest 3,81 %-os 
csökkenést jelent. A csökkenést több tényező okozza: a működési és 
felhalmozási célú államháztartáson belüli és azon kívüli pénzeszköz 
átvétel bevétele csökkent 264 millió Ft-tal (EU-s és egyéb támoga-
tási összegek, átvett pénzeszközök ezzel kapcsolatos kiadásai csök-
kentek), és a költségvetési támogatások és közhatalmi bevételek ösz-
szege az előző évihez képest pedig növekedett 57 millió Ft-tal. A 
működési célú kiadások összege 65 millió Ft-tal csökkent, a felhal-
mozási célú kiadások összege 96 millió Ft-tal növekedett, a finan-
szírozási célú kiadások összege pedig 132 millió Ft-tal csökkent az 
előző évi előirányzathoz képest.

A képviselő-testület az Almádi Borfesztivál szervezése mellett, an-
nak pénzügyi lebonyolításával is a Pannónia Kulturális Központot 
bízta meg. Korábban az Almádiért Közalapítvány látta el ezt a fel-
adatot.

Új állattartásról szóló rendeletet alkotott az önkormányzat, mely 
a központi szabályozás részletességére tekintettel csak az ebek futta-
tására kijelölt területeket rögzíti.

A képviselő-testület a pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról új rendelet alkotott, melyet törvénymódosítás tett 
szükségessé. Ennek eredményeképpen 2015. március 1. napjától a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátás és a finanszírozás rendsze-
re jelentős mértékben átalakul. Az aktív korúak ellátásának (foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermek 
felügyeleti támogatás) megállapítása a járási hivatal hatáskörébe ke-
rül. A jogszabály módosítása a lakásfenntartási támogatásra, a mél-
tányossági ápolási díjra, és a méltányossági közgyógyellátásra nem 
tartalmaz szabályozást, így ezen ellátások 2015. március 1-jétől nem 
állapíthatóak meg. Ezen időponttól az önkormányzatnak lehetősé-
ge van – nem kötelező ellátásként – települési támogatás megálla-
pítására. Az elfogadott önkormányzati rendelet a lakhatáshoz kap-
csolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tar-
tósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző sze-
mély részére nyújtott támogatásként, és a gyógyszerkiadások viselé-
séhez 1 évre megállapítható települési támogatás jogosultsági feltét-
eleit határozta meg. 

Az önkormányzat elviekben támogatja Tóth Szabolcs természet-
védelmi szakmérnök javaslatára a Balatonalmádi 10474 hrsz.-ú te-
rületen fellelhető leánykökörcsines terület helyi jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánítását és megteszi a védelem céljainak 
megvalósításához szükséges intézkedéseket.

Az idei év márciustól decemberig terjedő időszakra 4,5 millió Ft 
média támogatási keret áll rendelkezésre a költségvetésben, melyből 
a képviselő-testület 2,2 millió Ft-tal az Öböl TV Kft.-t, 500 ezer 
Ft-tal az Echo Penisola Kft.-t (Part FM Rádió) támogatja.

Döntöttek a kulturális – civil és a sport pályázatok kiírásáról. A 
városi szintű kulturális rendezvényi támogatási kerete 2,5 millió Ft, 
művészeti csoportok működésének 500 ezer Ft, míg a civil pályá-
zati támogatás fedezete 1,5 millió Ft. A helyi sportpályázatokra 1 
650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások és a benyújtás-
hoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu honlapon meg-
tekinthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, ösz-
szesen 5 336 ezer Ft-ot. Ebben szerepel a sport-, diáksport egyesü-
letek, utánpótlás csoportok, szabadidősport szakosztályok működé-
se, rendezvények és kiemelkedő egyéni sportolók vagy csapatok fel-
készülésének és versenyzésének támogatása. 

Jogszabályi előírásnak tett eleget a képviselő-testület azzal, hogy 
megváltoztatta az Úttörő utca nevét. A közterület új elnevezése Ne-
felejcs utca lett. Természetes személyek okiratainak, valamint a vál-
lalkozások működési engedélyeinek az utcanév megváltozása kap-
csán szükséges okmánycseréje illetékmentes. 

A képviselő-testület jóváhagyta az Észak-Balatoni Térség Regio-
nális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és elfogadta a nap-
közi otthonos óvodák öt évre szóló továbbképzési programját, vala-
mint az idei évre vonatkozó beiskolázási tervét is. 

Meghatározták azon gazdasági társaságok körét, akik számára 
ajánlattételi felhívással él az önkormányzat a Panoráma sétányt érin-
tő partfalomlás helyreállítás II. szakaszának munkái, valamint út, 
járda és vízelvezetési munkák hirdetmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán. 

A Rákóczi út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú telep-
helyen lévő területek hasznosításáról, a Damjanich utca 37. szám 
alatti ingatlan bérbeadásáról, valamint a Wesselényi strandon lévő 
„Fröccsterasz” vendéglátó egység ügyében is döntött a képviselő-tes-
tület.

Kiállítás, játéktér, kincsestár

„Szél fúj, eső hull 
Van már cimborám 
Vár, vár, mindig vár 
Szóval vár reám” Horgas Béla

2014-ben az „Almádiért” Közalapítvány nevében azzal a kérés-
sel fordultam a polgármester úrhoz és a képviselő-testülethez, hogy 
a több évtizeden át Balatonalmádihoz kötődő Cimbora hagyomá-
nyait méltóképp megőrizhessük. A Balaton Játék Pont kialakítására 
és működtetésére kiválóan alkalmas a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár földszintjén eddig vízi múzeumként működő rész. A 
Cimbora kiállítás és interaktív játékterek egyre bővülő együttese 
alkotja a Balaton Játékpontot, ahol almádi, környékbeli és ide ér-
kező gyermekek, kísérőik és ifjúsági résztvevők számára tervezünk 
irodalmi, zenei, kézműves, ismeretterjesztő és játékos foglakozáso-
kat. Nagy örömünkre Balatonalmádi képviselő-testületének pozitív 
döntése jóvoltából a Cimbora tábor szellemisége tovább él. A Ba-
laton Játékpont nemcsak a múltat őrzi és Benedek Elek kisbaconi 
nyári táborozásai, ami a tévés Cimborát elindították, folytatódnak, 
a mai gyerekek, s elsősorban az almádiak örömére. 

Cimbora kiállítás 
Szeretnénk hosszú távon emléket állítani annak az eseménysorozat-

nak, ami minden nyáron több száz gyereket ehhez a térséghez kapcsolt 
élményekkel, felejthetetlen eseményekkel határon innen és túlról. A 
Magyar Televízió rögzítette ezeket az eseményeket, s az Archívum ma 
is őrzi ki-mindenki fordult meg városunkban. Szeretnénk egy nosztalgi-
kus helyet, ahol összegyűjtjük a cimbora emlékeket, ahol lehetőség nyí-
lik a régi anyagok vetítésére, kiállítására, hogy a ma már világhírű zené-
szek, filmrendezők, és színészek, képzőművészek találkozó helye is lehet.

Játékos Balaton Interaktív művészeti, 
ismeretterjesztő játéktér

A játéktér egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz kapcsolódó játék 
együttest jelent, melynek keretében gyerekek és családok játékos formá-
ban ismerkedhetnek a Balaton történetével, természeti és kulturális ér-
tékeivel. Vannak óriás kirakók, célba dobálók, ügyességi és rajzolós játé-
kok, logikai és történelmi tesztek, jelmezes beöltözés, fényképezkedés, 
népi játékok, versenyeztető játékok építő játékok, stb.

Hungarikum kincsestár
Interaktív Játéktér a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok gyűj-

teményében szereplő értékekről. A játéktér aktív programot biztosít 
a játékot szerető érdeklődőknek, akiket játékmesterek segítenek. Ka-
landozhatnak nemzeti parkjainkban, ismerkedhetnek a solymászat-
tal, a mohácsi busómaszkokkal, megtölthetik a képzeletbeli kosarat a 
legismertebb hungarikumokkal. Gyerekek, felnőttek, baráti társasá-
gok, családok, iskolai osztályok: mindenkinek kellemes elfoglaltságot 
kínál a Kincsestár. Nyitva tartás: h-cs15.00-18.00, p-szo14.00-18.00.

Molnárné Perus Zsuzsa az Almádiért Közalapítvány elnöke 

Polgárőr hírek

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 Alapítványun-
kat adójuk egy százalékának felajánlásával. Az Alapítvány adószá-
ma:18938216-1-19 Számlaszám:11748083-20022727

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

A képviselő-testületi ülésről

A napi rutinszerű feladatvégzéseken túl két fontos esemény tör-
tént a polgárőrségnél. Február 19-én dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke adta át a régóta várt új gépjárművet Ba-
latonalmádi polgárőreinek. Az átadás ünnepi körülmények között 
zajlott, ahol az OPSZ elnöke elmondta, kiemelt cél, hogy a Balaton 
legyen Európa legbiztonságosabb tavi üdülőhelye. Az átadott Suzu-
ki SX4 gépjármű nagyban hozzájárul a járőrözés hatékonyságának 
fokozásához, valamint az autó felépítésének köszönhetően a rosz-
szabb állapotban lévő utcákon is biztonságosan használható. A pol-
gárőr egyesület ígéretet kapott rá, hogy még a következő téli szezon 
beállta előtt egy terepjárót is átvehetnek, mely nagy segítség lesz a 
zordabb időjárási körülmények között.

A hónap végén, február 28-án tartotta az egyesület tisztújító köz-
gyűlését. A rendezvényen Hansági Endre, az egyesület elnöke rész-
letes tájékoztatást adott a 2014-es év eseményeiről, az elért eredmé-
nyekről és vázolta az idei év fontosabb teendőit, céljait. Felszólalását 
a pénzügyi tájékoztató és a felügyelő bizottság beszámolója követte, 
melyeket a tagság egyhangúlag elfogadott. Ezt követően került sor a 
tisztújításra, a tagság a 3 fős elnökségbe Hansági Endrét, Szabó Je-
nőt és Hilbert Eleket választotta. Balogh Csabát rendőrségi összekö-
tőnek, Nagy Róbertet sportfelelősnek, Számfira Balázst kommuni-
kációs referensnek választották a jelen lévők. A felügyelő bizottság-
ban dr. Várhelyi Péter, Gruber Sándor és Toskáni Pál Tamás végzik 
majd a jogi kérdésekkel is összefüggő munkát.

Mint korábban is írtuk, idén ünnepli az egyesület fennállásának 
20. évfordulóját. Ennek alkalmából március 21-én a Pannónia Kul-
turális Központ nagytermébe szervezett ünnepi közgyűlés keretei 
között kiállítás is nyílik az egyesület múltjáról, tevékenységéről.

Számfira Balázs Polgárőr Egyesület

Hansági Endre Keszei János polgármester jelentében vette át Túrós 
Andrástól az almádi polgárőrők új szolgálati gépkocsijának kulcsait
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Felhívás
Hazánkban egyre növekszik a pszichiátri-

ai problémákkal küzdők száma, melynek oka-
ként a túlhajszolt élet, a stresszes mindennap-
ok, problémák a családban és a munkahelyen, 
külső káros környezeti tényezők (zsúfoltság, zaj, szmog, mérgező 
növényvédő szerek stb.) is megjelölhetők...

A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ a Horgony 
Közhasznú Egyesülettel közösen újból indít „Horgony”- csoportot 
folyamatos bekapcsolódás lehetősége mellett 2015. március 4-én 
9 óra 30 perces kezdéssel, helyszín Baross G. u. 32.

„Együtt könnyebb.” Indítsuk a napot közösen egy kávéval.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pályázat
Balatonalmádi Városgondnokság pályázatot hirdet a Balatonal-

mádi, Szabolcs u. 37. sz. alatt lévő sportpályák és konditerem üze-
meltetésére. Részletes kiírás: www.balatonalmadi.hu/palyazatok
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KrónikaALMÁDI ÚJSÁGÖnkormányzat

Megnyitó 
Balaton játékpont megnyitó a magyar költészet napján 2015. 

április 11. 14–19 óráig. A ügyességi és logikai játékokkal, felad-
ványokkal várunk mindenkit. Igazi családi programot ígér az in-
teraktív játéktér. Maradandó élmény szülőkkel vagy akár a nagy-
szülőkkel végigjátszani ezt a délutánt. 

Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési rendeletét 2 milli-
árd 654 millió Ft főösszeggel fogadta el, mely 13,4 millió Ft-tal 
emelkedett, derül ki a rendelet jelenlegi módosításából. A rende-
let módosítás az állami támogatások változásait, egyéb támogatá-
sok változásait, a képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe 
foglalását, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tar-
talmazza.

Elfogadta a képviselő-testület a 2015. évi költségvetést 2 milli-
árd 553 millió Ft főösszeggel, ami az előző évihez képest 3,81 %-os 
csökkenést jelent. A csökkenést több tényező okozza: a működési és 
felhalmozási célú államháztartáson belüli és azon kívüli pénzeszköz 
átvétel bevétele csökkent 264 millió Ft-tal (EU-s és egyéb támoga-
tási összegek, átvett pénzeszközök ezzel kapcsolatos kiadásai csök-
kentek), és a költségvetési támogatások és közhatalmi bevételek ösz-
szege az előző évihez képest pedig növekedett 57 millió Ft-tal. A 
működési célú kiadások összege 65 millió Ft-tal csökkent, a felhal-
mozási célú kiadások összege 96 millió Ft-tal növekedett, a finan-
szírozási célú kiadások összege pedig 132 millió Ft-tal csökkent az 
előző évi előirányzathoz képest.

A képviselő-testület az Almádi Borfesztivál szervezése mellett, an-
nak pénzügyi lebonyolításával is a Pannónia Kulturális Központot 
bízta meg. Korábban az Almádiért Közalapítvány látta el ezt a fel-
adatot.

Új állattartásról szóló rendeletet alkotott az önkormányzat, mely 
a központi szabályozás részletességére tekintettel csak az ebek futta-
tására kijelölt területeket rögzíti.

A képviselő-testület a pénzbeli és természetben nyújtott szociá-
lis ellátásokról új rendelet alkotott, melyet törvénymódosítás tett 
szükségessé. Ennek eredményeképpen 2015. március 1. napjától a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátás és a finanszírozás rendsze-
re jelentős mértékben átalakul. Az aktív korúak ellátásának (foglal-
koztatást helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermek 
felügyeleti támogatás) megállapítása a járási hivatal hatáskörébe ke-
rül. A jogszabály módosítása a lakásfenntartási támogatásra, a mél-
tányossági ápolási díjra, és a méltányossági közgyógyellátásra nem 
tartalmaz szabályozást, így ezen ellátások 2015. március 1-jétől nem 
állapíthatóak meg. Ezen időponttól az önkormányzatnak lehetősé-
ge van – nem kötelező ellátásként – települési támogatás megálla-
pítására. Az elfogadott önkormányzati rendelet a lakhatáshoz kap-
csolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tar-
tósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző sze-
mély részére nyújtott támogatásként, és a gyógyszerkiadások viselé-
séhez 1 évre megállapítható települési támogatás jogosultsági feltét-
eleit határozta meg. 

Az önkormányzat elviekben támogatja Tóth Szabolcs természet-
védelmi szakmérnök javaslatára a Balatonalmádi 10474 hrsz.-ú te-
rületen fellelhető leánykökörcsines terület helyi jelentőségű védett 
természeti területté nyilvánítását és megteszi a védelem céljainak 
megvalósításához szükséges intézkedéseket.

Az idei év márciustól decemberig terjedő időszakra 4,5 millió Ft 
média támogatási keret áll rendelkezésre a költségvetésben, melyből 
a képviselő-testület 2,2 millió Ft-tal az Öböl TV Kft.-t, 500 ezer 
Ft-tal az Echo Penisola Kft.-t (Part FM Rádió) támogatja.

Döntöttek a kulturális – civil és a sport pályázatok kiírásáról. A 
városi szintű kulturális rendezvényi támogatási kerete 2,5 millió Ft, 
művészeti csoportok működésének 500 ezer Ft, míg a civil pályá-
zati támogatás fedezete 1,5 millió Ft. A helyi sportpályázatokra 1 
650 ezer Ft áll rendelkezésre. A pályázati kiírások és a benyújtás-
hoz szükséges adatlapok a www.balatonalmadi.hu honlapon meg-
tekinthetők.

A képviselő-testület felosztotta az idei év sportköltségvetését, ösz-
szesen 5 336 ezer Ft-ot. Ebben szerepel a sport-, diáksport egyesü-
letek, utánpótlás csoportok, szabadidősport szakosztályok működé-
se, rendezvények és kiemelkedő egyéni sportolók vagy csapatok fel-
készülésének és versenyzésének támogatása. 

Jogszabályi előírásnak tett eleget a képviselő-testület azzal, hogy 
megváltoztatta az Úttörő utca nevét. A közterület új elnevezése Ne-
felejcs utca lett. Természetes személyek okiratainak, valamint a vál-
lalkozások működési engedélyeinek az utcanév megváltozása kap-
csán szükséges okmánycseréje illetékmentes. 

A képviselő-testület jóváhagyta az Észak-Balatoni Térség Regio-
nális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, és elfogadta a nap-
közi otthonos óvodák öt évre szóló továbbképzési programját, vala-
mint az idei évre vonatkozó beiskolázási tervét is. 

Meghatározták azon gazdasági társaságok körét, akik számára 
ajánlattételi felhívással él az önkormányzat a Panoráma sétányt érin-
tő partfalomlás helyreállítás II. szakaszának munkái, valamint út, 
járda és vízelvezetési munkák hirdetmény közzététele nélküli tár-
gyalásos közbeszerzési eljárás kapcsán. 

A Rákóczi út 43. szám alatti önkormányzati tulajdonú telep-
helyen lévő területek hasznosításáról, a Damjanich utca 37. szám 
alatti ingatlan bérbeadásáról, valamint a Wesselényi strandon lévő 
„Fröccsterasz” vendéglátó egység ügyében is döntött a képviselő-tes-
tület.

Kiállítás, játéktér, kincsestár

„Szél fúj, eső hull 
Van már cimborám 
Vár, vár, mindig vár 
Szóval vár reám” Horgas Béla

2014-ben az „Almádiért” Közalapítvány nevében azzal a kérés-
sel fordultam a polgármester úrhoz és a képviselő-testülethez, hogy 
a több évtizeden át Balatonalmádihoz kötődő Cimbora hagyomá-
nyait méltóképp megőrizhessük. A Balaton Játék Pont kialakítására 
és működtetésére kiválóan alkalmas a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár földszintjén eddig vízi múzeumként működő rész. A 
Cimbora kiállítás és interaktív játékterek egyre bővülő együttese 
alkotja a Balaton Játékpontot, ahol almádi, környékbeli és ide ér-
kező gyermekek, kísérőik és ifjúsági résztvevők számára tervezünk 
irodalmi, zenei, kézműves, ismeretterjesztő és játékos foglakozáso-
kat. Nagy örömünkre Balatonalmádi képviselő-testületének pozitív 
döntése jóvoltából a Cimbora tábor szellemisége tovább él. A Ba-
laton Játékpont nemcsak a múltat őrzi és Benedek Elek kisbaconi 
nyári táborozásai, ami a tévés Cimborát elindították, folytatódnak, 
a mai gyerekek, s elsősorban az almádiak örömére. 

Cimbora kiállítás 
Szeretnénk hosszú távon emléket állítani annak az eseménysorozat-

nak, ami minden nyáron több száz gyereket ehhez a térséghez kapcsolt 
élményekkel, felejthetetlen eseményekkel határon innen és túlról. A 
Magyar Televízió rögzítette ezeket az eseményeket, s az Archívum ma 
is őrzi ki-mindenki fordult meg városunkban. Szeretnénk egy nosztalgi-
kus helyet, ahol összegyűjtjük a cimbora emlékeket, ahol lehetőség nyí-
lik a régi anyagok vetítésére, kiállítására, hogy a ma már világhírű zené-
szek, filmrendezők, és színészek, képzőművészek találkozó helye is lehet.

Játékos Balaton Interaktív művészeti, 
ismeretterjesztő játéktér

A játéktér egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz kapcsolódó játék 
együttest jelent, melynek keretében gyerekek és családok játékos formá-
ban ismerkedhetnek a Balaton történetével, természeti és kulturális ér-
tékeivel. Vannak óriás kirakók, célba dobálók, ügyességi és rajzolós játé-
kok, logikai és történelmi tesztek, jelmezes beöltözés, fényképezkedés, 
népi játékok, versenyeztető játékok építő játékok, stb.

Hungarikum kincsestár
Interaktív Játéktér a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok gyűj-

teményében szereplő értékekről. A játéktér aktív programot biztosít 
a játékot szerető érdeklődőknek, akiket játékmesterek segítenek. Ka-
landozhatnak nemzeti parkjainkban, ismerkedhetnek a solymászat-
tal, a mohácsi busómaszkokkal, megtölthetik a képzeletbeli kosarat a 
legismertebb hungarikumokkal. Gyerekek, felnőttek, baráti társasá-
gok, családok, iskolai osztályok: mindenkinek kellemes elfoglaltságot 
kínál a Kincsestár. Nyitva tartás: h-cs15.00-18.00, p-szo14.00-18.00.

Molnárné Perus Zsuzsa az Almádiért Közalapítvány elnöke 

Polgárőr hírek

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 Alapítványun-
kat adójuk egy százalékának felajánlásával. Az Alapítvány adószá-
ma:18938216-1-19 Számlaszám:11748083-20022727

Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma

A képviselő-testületi ülésről

A napi rutinszerű feladatvégzéseken túl két fontos esemény tör-
tént a polgárőrségnél. Február 19-én dr. Túrós András, az Országos 
Polgárőr Szövetség elnöke adta át a régóta várt új gépjárművet Ba-
latonalmádi polgárőreinek. Az átadás ünnepi körülmények között 
zajlott, ahol az OPSZ elnöke elmondta, kiemelt cél, hogy a Balaton 
legyen Európa legbiztonságosabb tavi üdülőhelye. Az átadott Suzu-
ki SX4 gépjármű nagyban hozzájárul a járőrözés hatékonyságának 
fokozásához, valamint az autó felépítésének köszönhetően a rosz-
szabb állapotban lévő utcákon is biztonságosan használható. A pol-
gárőr egyesület ígéretet kapott rá, hogy még a következő téli szezon 
beállta előtt egy terepjárót is átvehetnek, mely nagy segítség lesz a 
zordabb időjárási körülmények között.

A hónap végén, február 28-án tartotta az egyesület tisztújító köz-
gyűlését. A rendezvényen Hansági Endre, az egyesület elnöke rész-
letes tájékoztatást adott a 2014-es év eseményeiről, az elért eredmé-
nyekről és vázolta az idei év fontosabb teendőit, céljait. Felszólalását 
a pénzügyi tájékoztató és a felügyelő bizottság beszámolója követte, 
melyeket a tagság egyhangúlag elfogadott. Ezt követően került sor a 
tisztújításra, a tagság a 3 fős elnökségbe Hansági Endrét, Szabó Je-
nőt és Hilbert Eleket választotta. Balogh Csabát rendőrségi összekö-
tőnek, Nagy Róbertet sportfelelősnek, Számfira Balázst kommuni-
kációs referensnek választották a jelen lévők. A felügyelő bizottság-
ban dr. Várhelyi Péter, Gruber Sándor és Toskáni Pál Tamás végzik 
majd a jogi kérdésekkel is összefüggő munkát.

Mint korábban is írtuk, idén ünnepli az egyesület fennállásának 
20. évfordulóját. Ennek alkalmából március 21-én a Pannónia Kul-
turális Központ nagytermébe szervezett ünnepi közgyűlés keretei 
között kiállítás is nyílik az egyesület múltjáról, tevékenységéről.

Számfira Balázs Polgárőr Egyesület

Hansági Endre Keszei János polgármester jelentében vette át Túrós 
Andrástól az almádi polgárőrők új szolgálati gépkocsijának kulcsait
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Aktuális
Vörösberényi nyugdíjas klubPályázati felhívás

Balatonalmádi város önkormányzatának pályázatot hirdet a nem 
sport tevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok kulturális programjainak és működésének támogatására.

Pályázhatnak:
Nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek 

és alapítványok, amelyek Balatonalmádi székhellyel működő szer-
vezetek, valamint országos, térségi ill. megyei székhelyű szervezet 
Balatonalmádi tagszervezete. C) kategóriában a Civil Koncepció-
ban rögzített feltételeknek megfelelő szervezetek

A pályázat témakörei:
A) kategória: helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, 

ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és köz-
érdeklődésre tart számot. B) kategória: önkormányzati intézmé-
nyektől független almádi művészeti együttesek, csoportok, egyé-
ni alkotók működésük támogatása. C) kategória: civil szervezetek 
működésének és saját programjainak támogatására, mely a Civil 
Koncepcióban meghatározottak alapján a szervezet alapszabálya 
szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás, valamint 
a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi jelentőségű 
programok részfinanszírozása.

A pályázat benyújtásának feltételei: 
A pályázónak mindhárom kategória esetén rendelkeznie kell a pá-

lyázat tárgyára vonatkozó költségvetés legalább 25 %-ával. A pályá-
zatokat egy példányban, nyomtatott formában Balatonalmádi Város 
Önkormányzata címére kell eljuttatni (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) 2015. március 31-ig. A borítékra írják rá: „Kulturális - Civil 
Pályázat 2015”. Pályázati űrlap beszerezhető a közös önkormányzati 
hivatal titkárságán és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

A klub februári összejövetele egyben a közösség közgyűlése is volt. 
Lencse Sándor, a klub elnöke köszöntötte a megjelent 120 főnyi tag-
ságot. Kis visszatekintés következett a fergeteges farsangi bálra, ahol a 
városból 80 fő vett részt, közülük huszonhatan jobbnál jobb jelmezbe 
bújtak. A legjobbakat a zsűri jutalmazta. Lencse Sándor mindenkinek 
megköszönte a részvételt, a tombola tárgyakat, a felajánlásokat, a ren-
dezőség munkáját. A teljes bevételt, 190 070 forintot a klub és mű-
vészeti csoportjai között egyenlően elosztották. Nagy öröm ez mind a 
három csoportnak, hiszen így már van önrészük a pályázatokhoz, me-
lyeket az önkormányzathoz nyújthatnak be márciusban. Ez alkalom-
mal sem volt hiány meglepetésben. Lencse Sándor, Csetényi Kristóf 
informatikus segítségével egy videót állított össze a szilveszteri és a far-
sangi mulatságról, valamint részleteket láthattak a párkányi nyugdíjas 
klub vidám farsangi jelmezes felvonulásából.

Ennyi bevezető után Lencse Sándor közgyűléssé nyilvánította a talál-
kozót. Megállapította, hogy a megjelentek száma meghaladja a nyolc-
van főt, tehát a közgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy aznap jár le 
az elnökség és a pénzügyi bizottság mandátuma, akiket az elnöksége 
alatt megtartott három közgyűlésen az elnökkel együtt mindig újravá-
lasztottak. Szeretné zökkenőmentessé tenni az új választást, ezért java-
solja, hogy módosítsák úgy az alapszabályt, hogy február helyett – sze-
rinte legalkalmasabb – november hónapban kerüljön sor a vezetőség-
váltásra, így bőven marad idő a következő év programjának, kirándulá-
si tervének elkészítésére. A közgyűlés a javaslatot ellenvélemény, tartóz-
kodás nélkül elfogadta. Mivel az elnökség mandátuma is lejárt, ideigle-
nes vezetőséget kell választani, vagy a régiek megbízását meghosszabbí-
tani. Ez utóbbi mellett döntött egyhangúlag a tagság.

Ezután Vizeli István, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke beszá-
molt a február 18-án megtartott pénzügyi vizsgálatról. Megállapí-
totta, hogy a bizottság mindent rendben talált. A gazdaságvezető, 
Herczeg Sándorné munkája dicséretes, szabályszerű, naprakész. Az 
elnökség takarékos gazdálkodása pedig példaértékű.

Lencse Sándor ezután ismertette a klub 2015. év tervezett prog-
ramját, amiben sok az egészség megőrzésével kapcsolatos rendez-
vény, valamint további Almádi hírességek bemutatása is szerepel a 
hagyományos két hetente ismétlődő tartalmas programok mellett. 
Az idén négy kirándulást szerveznek, Egerbe két naposat, a Kris-
na-völgyi búcsúba, Kecskemétre és Kaposvárra pedig egy-egy napra 
kirándulnak, amihez a nyugdíjas klub komoly pénzügyi támogatást 
nyújt, ha pályázatuk nyertes lesz az önkormányzatnál. A nyugdíja-
sok számára feltöltődést, felejthetetlen élményt jelentenek ezek a ki-
rándulások, melyek évről évre erősítik az összefogást, az összetarto-
zás érzését és kellemes kikapcsolódást nyújtanak. Örvendetes, hogy 
a májusi prágai útra már megtelt a busz klubtagokkal.

A hivatalos részt követően ezúttal is kedves ajándékkal köszöntötték a 
február hónapban születésnapjukat ünneplő tagokat, és jó hangulatú va-
csorával, zenével és tánccal folytatódott az este. Szolga Mária

Jelmezesek a farsangi bálon

Pályázati felhívás
Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a sport céljára 2015. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, akik 
sporttevékenységet kívánnak rendezni; akik szabadidősport-szak-
osztályt működtetnek; akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el.

A pályázat témakörei: A) rendezvény, B) szabadidő sport, C) 
egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória esetén 
2015. március 31. 16.00 óráig beérkezőleg, C) kategória esetén 
2015. október 31.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó 
költségvetés 50 %-ával (saját forrás). 

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Képvi-
selő-testületnek címezve, a Balatonalmádi Közös Önkormányza-
ti Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell el-
juttatni. A borítékra írják rá: „Sport pályázat 2015”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a közös önkormányzati hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.
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Aktuális
Húsvéti gondolatok
Mit jelenthet az örök élet a ma emberének?

„…törekedtem…” (Prédikátor 2,12) 

A keresztyén üzenet örömhír, amelynek eredete és lényege húsvét 
ünnepében gyökerezik: Jézus Krisztus feltámadott a halálból, isteni 
hatalmával legyőzte a halált, és örök élettel ajándékozta meg az em-
bert, amely ezt a földi életet is áthatja.

Az örök élet konkrét valóságába vetett hit az, amely egyedül ké-
pes ezt a földi életet, benne egymáshoz, önmagunkhoz, az élet ese-
ményihez és dolgaihoz való viszonyunkat is alapvetően megújítani. 
Az örök élet ugyanis olyan konkrét, hogy hit által, már ebben a földi 
életben elkezdődik. Amennyiben hisszük, hogy több az élet, mint 
amit itt, ebben a világban megélhetünk, annyiban van esélyünk eb-
ben a világban is mássá lenni. Ugyanis ha van örök élet, akkor nem 
kell itt, ebben a világban mindent megélni, elérni, kiélvezni, hanem 
lehet lassabban élni, lehet elengedni, lehet „alul maradni”, hiszen 
minden a miénk, abból adhatunk másoknak is.

Sajnos éppen ez a „lelkület”’ hiányzik a „modern emberből, sőt, 
kinevelődött egy olyan generáció, és ezért mi is felelősek vagyunk, 
amelyik egymagában azonnal akar mindent, akár „az egész világot” 
is, nem enged, mindig többet akar, és átgázol bárkin, bármin, nem 
ismer se Istent, se embert. Erre a lelkületre az jellemző, hogy „ide 
nekem a világot, azonnal, mert most akarom elfogyasztani”. Ne 
tartsuk túlzásnak ezt a gondolatot, hanem vetítsük ki mindennapi 
kapcsolatainkra, gondolatainkra, indulatainkra, szándékainkra, sza-
vainkra, cselekedeteinkre, egymáshoz való viszonyunkra; vetítsük ki 
a történésekre, kicsiben és nagyban egyaránt.

A Bibliában található Prédikátor könyvének második fejezetére 
utalok a zárójelben található szentírási igeversekkel. Isten ajándéka 
az áldás (24), amely szorgalmas, de nem gürcölő rabja „életgyűjtemé-
nyének” (26), hanem tud elengedni, örülni, jól élni fáradságos mun-
kája gyümölcseivel (24). Isten megvet minden hasztalan erőlködést 
(26). Akinek örök életbe vetett hite van, az más emberré lesz: törek-
szik, de nem robotol; szorgalmas, de nem csak önmagáért; akar, de 
nem mindenáron. A húsvéti örömhír ilyenné formál bennünket.

Na de elég az elméletből! Mindig azon gondolkodom, hogyan le-
het a keresztyén üzenetet érthetően megfogalmazni? Az örök élet 
és az ebből fakadó áldások ugyanis érthetetlenek a ma emberének 

La Fontaine sírja a párizsi Pére-Lachaise temetőben

Recept
Almás rakottas 

 
Hozzávalók: 4 db nagyobb alma, 7 dkg vaj, 25 dkg cukor, 4 db to-
jás, 3 db zsemle,1 dl tej, 8 dkg darált dió, vagy mandula, 1 citrom 
reszelt héja, 2 csomag vaníliás cukor, csomag ostyalap. 

A zsemléket megáztatjuk a tejben. A tojásfehérjét ke-
ményre verjük. A sárgákat, a vajat és a cukrot jól kikever-
jük, majd reszelünk bele citromhéjat, 1 vaníliás cukrot, a diót,   
a kifacsart zsemléket, végül óvatosan belekeverjük a to-
jáshabot.  Egy ostyalapot beleteszünk egy tepsibe, vagy jé-
nai tálba.  Egy sor almaszelettel megrakjuk  (kb. 1/2 cm). 
Ráterítünk egy sor krémet,ostyalapot, majd megkenjük ba-
racklekvárral, rá egy ostyalap jön.  Rá: alma, krém, míg el nem 
fogy.  Az utolsó ostyára krém kerül. Lassú tűzön rózsaszín-
re sütjük (kb. 180-200 °C). Forrón megszórjuk vaníliás cukorral.   
Ha kihűlt szeleteljük.

 Lévai Anikó receptkönyvéből

többsége számára. Ezért álljon itt egy példázat, hátha jobban értjük 
majd, hogy miről van szó húsvétkor, Jézus Krisztus feltámadása és 
az örök élet kapcsán.

La Fontaine, A tücsök és a hangya című tanmeséjét mindnyájan 
ismerjük. Született erről egy vicc, amely ugyanakkor a fenti húsvé-
ti gondolatok összegzése. 

A hangya egész nyáron szorgalmas, míg a tücsök csak hegedül. 
Hiába figyelmezteti a hangya, hogy télen baj lesz, a tücsök csak he-
gedül, a hangya meg robotol. Aztán jön a tél. A tücsök eltűnt. A 
hangya pedig élvezi szorgalmas munkáját, meleg, védett otthoná-
ban, és arra gondol, a tücsök biztos megfagyott már. Tavasszal az-
tán barnán, csinosan megjelenik a tücsök, a hangya megrökönyö-
désére. Hát te, hogy kerülsz ide? – kérdezte. A tücsök elmondta, 
mi történt vele: ahogy jött a hideg, mentem mindig délebbre, Ró-
mába, Nápolyba, Szicíliába, hegedültem, és az emberek gyönyörű-
séggel fogadták azt, jól éltem, lebarnultam, most megyek Párizsba. 
Erre a hangya így szólt a tücsökhöz: megtennél nekem egy szívessé-
get? Igen, persze, mi lenne az? - kérdezte a tücsök. Párizs közepén 
találsz egy nagy temetőt, a Pére-Lachaise temetőt, ott a hármas par-
cellában keresd meg La Fontaine sírját, Moliere mellett, és kiáltsd 
rá a sírjára: szégyelld magad, hogy így becsaptál.

Steinbach József, református lelkész, dunántúli püspök

Fogadóóra
Tisztelt Balatonalmádi lakosok! Várom önöket képviselői foga-

dóórámra a Baross Gábor utca 48. szám alatti irodámban (Egész-
ségház bejáratával szemben) március 20-án 17.30-tól.

Kepli Lajos, országgyűlési képviselő

Meghívó
Tisztelt szülők, kedves gyerekek!
2015. március 25-én, szerdán 17.00 órakor a Györgyi Dé-

nes Általános Iskola 5. termében (2. emelet) szülői érte-
kezletet tartunk, melyen tájékoztatást adunk az iskola pe-
dagógiai programjáról, lehetőséget biztosítunk az isko-
la megismerésére. A szülői értekezlet közben a gyerekek-
nek kézműves foglalkozást, azt követően játékos sportfog-
lalkozást szervezünk. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. Ács Attila igazgató
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Aktuális
Vörösberényi nyugdíjas klubPályázati felhívás

Balatonalmádi város önkormányzatának pályázatot hirdet a nem 
sport tevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek és alapít-
ványok kulturális programjainak és működésének támogatására.

Pályázhatnak:
Nem sporttevékenységet végző civil szervezetek, egyesületek 

és alapítványok, amelyek Balatonalmádi székhellyel működő szer-
vezetek, valamint országos, térségi ill. megyei székhelyű szervezet 
Balatonalmádi tagszervezete. C) kategóriában a Civil Koncepció-
ban rögzített feltételeknek megfelelő szervezetek

A pályázat témakörei:
A) kategória: helyi kulturális esemény, rendezvény szervezése, 

ami a város vagy városrész kulturális kínálatát gazdagítja, és köz-
érdeklődésre tart számot. B) kategória: önkormányzati intézmé-
nyektől független almádi művészeti együttesek, csoportok, egyé-
ni alkotók működésük támogatása. C) kategória: civil szervezetek 
működésének és saját programjainak támogatására, mely a Civil 
Koncepcióban meghatározottak alapján a szervezet alapszabálya 
szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás, valamint 
a szervezet gondozásában megvalósuló, nem városi jelentőségű 
programok részfinanszírozása.

A pályázat benyújtásának feltételei: 
A pályázónak mindhárom kategória esetén rendelkeznie kell a pá-

lyázat tárgyára vonatkozó költségvetés legalább 25 %-ával. A pályá-
zatokat egy példányban, nyomtatott formában Balatonalmádi Város 
Önkormányzata címére kell eljuttatni (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) 2015. március 31-ig. A borítékra írják rá: „Kulturális - Civil 
Pályázat 2015”. Pályázati űrlap beszerezhető a közös önkormányzati 
hivatal titkárságán és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.

A klub februári összejövetele egyben a közösség közgyűlése is volt. 
Lencse Sándor, a klub elnöke köszöntötte a megjelent 120 főnyi tag-
ságot. Kis visszatekintés következett a fergeteges farsangi bálra, ahol a 
városból 80 fő vett részt, közülük huszonhatan jobbnál jobb jelmezbe 
bújtak. A legjobbakat a zsűri jutalmazta. Lencse Sándor mindenkinek 
megköszönte a részvételt, a tombola tárgyakat, a felajánlásokat, a ren-
dezőség munkáját. A teljes bevételt, 190 070 forintot a klub és mű-
vészeti csoportjai között egyenlően elosztották. Nagy öröm ez mind a 
három csoportnak, hiszen így már van önrészük a pályázatokhoz, me-
lyeket az önkormányzathoz nyújthatnak be márciusban. Ez alkalom-
mal sem volt hiány meglepetésben. Lencse Sándor, Csetényi Kristóf 
informatikus segítségével egy videót állított össze a szilveszteri és a far-
sangi mulatságról, valamint részleteket láthattak a párkányi nyugdíjas 
klub vidám farsangi jelmezes felvonulásából.

Ennyi bevezető után Lencse Sándor közgyűléssé nyilvánította a talál-
kozót. Megállapította, hogy a megjelentek száma meghaladja a nyolc-
van főt, tehát a közgyűlés határozatképes. Elmondta, hogy aznap jár le 
az elnökség és a pénzügyi bizottság mandátuma, akiket az elnöksége 
alatt megtartott három közgyűlésen az elnökkel együtt mindig újravá-
lasztottak. Szeretné zökkenőmentessé tenni az új választást, ezért java-
solja, hogy módosítsák úgy az alapszabályt, hogy február helyett – sze-
rinte legalkalmasabb – november hónapban kerüljön sor a vezetőség-
váltásra, így bőven marad idő a következő év programjának, kirándulá-
si tervének elkészítésére. A közgyűlés a javaslatot ellenvélemény, tartóz-
kodás nélkül elfogadta. Mivel az elnökség mandátuma is lejárt, ideigle-
nes vezetőséget kell választani, vagy a régiek megbízását meghosszabbí-
tani. Ez utóbbi mellett döntött egyhangúlag a tagság.

Ezután Vizeli István, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke beszá-
molt a február 18-án megtartott pénzügyi vizsgálatról. Megállapí-
totta, hogy a bizottság mindent rendben talált. A gazdaságvezető, 
Herczeg Sándorné munkája dicséretes, szabályszerű, naprakész. Az 
elnökség takarékos gazdálkodása pedig példaértékű.

Lencse Sándor ezután ismertette a klub 2015. év tervezett prog-
ramját, amiben sok az egészség megőrzésével kapcsolatos rendez-
vény, valamint további Almádi hírességek bemutatása is szerepel a 
hagyományos két hetente ismétlődő tartalmas programok mellett. 
Az idén négy kirándulást szerveznek, Egerbe két naposat, a Kris-
na-völgyi búcsúba, Kecskemétre és Kaposvárra pedig egy-egy napra 
kirándulnak, amihez a nyugdíjas klub komoly pénzügyi támogatást 
nyújt, ha pályázatuk nyertes lesz az önkormányzatnál. A nyugdíja-
sok számára feltöltődést, felejthetetlen élményt jelentenek ezek a ki-
rándulások, melyek évről évre erősítik az összefogást, az összetarto-
zás érzését és kellemes kikapcsolódást nyújtanak. Örvendetes, hogy 
a májusi prágai útra már megtelt a busz klubtagokkal.

A hivatalos részt követően ezúttal is kedves ajándékkal köszöntötték a 
február hónapban születésnapjukat ünneplő tagokat, és jó hangulatú va-
csorával, zenével és tánccal folytatódott az este. Szolga Mária
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Pályázati felhívás
Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete 

pályázatot hirdet a sport céljára 2015. évben rendelkezésre álló 
támogatás elnyerésére

A pályázaton azon bírósági nyilvántartásba vett sportegyesüle-
tek, diáksport egyesületek, civil szervezetek vehetnek részt, akik 
sporttevékenységet kívánnak rendezni; akik szabadidősport-szak-
osztályt működtetnek; akiknek sportolója/csapata kiemelkedő 
eredményt ért el.

A pályázat témakörei: A) rendezvény, B) szabadidő sport, C) 
egyéni sportoló

A pályázat benyújtásának határideje: A) és B) kategória esetén 
2015. március 31. 16.00 óráig beérkezőleg, C) kategória esetén 
2015. október 31.

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat tárgyára vonatkozó 
költségvetés 50 %-ával (saját forrás). 

A pályázatokat egy példányban, nyomtatott formában a Képvi-
selő-testületnek címezve, a Balatonalmádi Közös Önkormányza-
ti Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kell el-
juttatni. A borítékra írják rá: „Sport pályázat 2015”.

Abban az esetben, ha egy szervezet 2 kategóriában is pályázik, 
minden pályázatot külön űrlapon kell benyújtani.

Pályázati űrlap beszerezhető a közös önkormányzati hivatal 
portáján és titkárságán, valamint a Pannónia Kulturális Központ 
Könyvtárában és letölthető a www.balatonalmadi.hu honlapról.
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ünnepében gyökerezik: Jézus Krisztus feltámadott a halálból, isteni 
hatalmával legyőzte a halált, és örök élettel ajándékozta meg az em-
bert, amely ezt a földi életet is áthatja.

Az örök élet konkrét valóságába vetett hit az, amely egyedül ké-
pes ezt a földi életet, benne egymáshoz, önmagunkhoz, az élet ese-
ményihez és dolgaihoz való viszonyunkat is alapvetően megújítani. 
Az örök élet ugyanis olyan konkrét, hogy hit által, már ebben a földi 
életben elkezdődik. Amennyiben hisszük, hogy több az élet, mint 
amit itt, ebben a világban megélhetünk, annyiban van esélyünk eb-
ben a világban is mássá lenni. Ugyanis ha van örök élet, akkor nem 
kell itt, ebben a világban mindent megélni, elérni, kiélvezni, hanem 
lehet lassabban élni, lehet elengedni, lehet „alul maradni”, hiszen 
minden a miénk, abból adhatunk másoknak is.

Sajnos éppen ez a „lelkület”’ hiányzik a „modern emberből, sőt, 
kinevelődött egy olyan generáció, és ezért mi is felelősek vagyunk, 
amelyik egymagában azonnal akar mindent, akár „az egész világot” 
is, nem enged, mindig többet akar, és átgázol bárkin, bármin, nem 
ismer se Istent, se embert. Erre a lelkületre az jellemző, hogy „ide 
nekem a világot, azonnal, mert most akarom elfogyasztani”. Ne 
tartsuk túlzásnak ezt a gondolatot, hanem vetítsük ki mindennapi 
kapcsolatainkra, gondolatainkra, indulatainkra, szándékainkra, sza-
vainkra, cselekedeteinkre, egymáshoz való viszonyunkra; vetítsük ki 
a történésekre, kicsiben és nagyban egyaránt.

A Bibliában található Prédikátor könyvének második fejezetére 
utalok a zárójelben található szentírási igeversekkel. Isten ajándéka 
az áldás (24), amely szorgalmas, de nem gürcölő rabja „életgyűjtemé-
nyének” (26), hanem tud elengedni, örülni, jól élni fáradságos mun-
kája gyümölcseivel (24). Isten megvet minden hasztalan erőlködést 
(26). Akinek örök életbe vetett hite van, az más emberré lesz: törek-
szik, de nem robotol; szorgalmas, de nem csak önmagáért; akar, de 
nem mindenáron. A húsvéti örömhír ilyenné formál bennünket.

Na de elég az elméletből! Mindig azon gondolkodom, hogyan le-
het a keresztyén üzenetet érthetően megfogalmazni? Az örök élet 
és az ebből fakadó áldások ugyanis érthetetlenek a ma emberének 

La Fontaine sírja a párizsi Pére-Lachaise temetőben

Recept
Almás rakottas 

 
Hozzávalók: 4 db nagyobb alma, 7 dkg vaj, 25 dkg cukor, 4 db to-
jás, 3 db zsemle,1 dl tej, 8 dkg darált dió, vagy mandula, 1 citrom 
reszelt héja, 2 csomag vaníliás cukor, csomag ostyalap. 

A zsemléket megáztatjuk a tejben. A tojásfehérjét ke-
ményre verjük. A sárgákat, a vajat és a cukrot jól kikever-
jük, majd reszelünk bele citromhéjat, 1 vaníliás cukrot, a diót,   
a kifacsart zsemléket, végül óvatosan belekeverjük a to-
jáshabot.  Egy ostyalapot beleteszünk egy tepsibe, vagy jé-
nai tálba.  Egy sor almaszelettel megrakjuk  (kb. 1/2 cm). 
Ráterítünk egy sor krémet,ostyalapot, majd megkenjük ba-
racklekvárral, rá egy ostyalap jön.  Rá: alma, krém, míg el nem 
fogy.  Az utolsó ostyára krém kerül. Lassú tűzön rózsaszín-
re sütjük (kb. 180-200 °C). Forrón megszórjuk vaníliás cukorral.   
Ha kihűlt szeleteljük.

 Lévai Anikó receptkönyvéből

többsége számára. Ezért álljon itt egy példázat, hátha jobban értjük 
majd, hogy miről van szó húsvétkor, Jézus Krisztus feltámadása és 
az örök élet kapcsán.

La Fontaine, A tücsök és a hangya című tanmeséjét mindnyájan 
ismerjük. Született erről egy vicc, amely ugyanakkor a fenti húsvé-
ti gondolatok összegzése. 

A hangya egész nyáron szorgalmas, míg a tücsök csak hegedül. 
Hiába figyelmezteti a hangya, hogy télen baj lesz, a tücsök csak he-
gedül, a hangya meg robotol. Aztán jön a tél. A tücsök eltűnt. A 
hangya pedig élvezi szorgalmas munkáját, meleg, védett otthoná-
ban, és arra gondol, a tücsök biztos megfagyott már. Tavasszal az-
tán barnán, csinosan megjelenik a tücsök, a hangya megrökönyö-
désére. Hát te, hogy kerülsz ide? – kérdezte. A tücsök elmondta, 
mi történt vele: ahogy jött a hideg, mentem mindig délebbre, Ró-
mába, Nápolyba, Szicíliába, hegedültem, és az emberek gyönyörű-
séggel fogadták azt, jól éltem, lebarnultam, most megyek Párizsba. 
Erre a hangya így szólt a tücsökhöz: megtennél nekem egy szívessé-
get? Igen, persze, mi lenne az? - kérdezte a tücsök. Párizs közepén 
találsz egy nagy temetőt, a Pére-Lachaise temetőt, ott a hármas par-
cellában keresd meg La Fontaine sírját, Moliere mellett, és kiáltsd 
rá a sírjára: szégyelld magad, hogy így becsaptál.

Steinbach József, református lelkész, dunántúli püspök

Fogadóóra
Tisztelt Balatonalmádi lakosok! Várom önöket képviselői foga-

dóórámra a Baross Gábor utca 48. szám alatti irodámban (Egész-
ségház bejáratával szemben) március 20-án 17.30-tól.

Kepli Lajos, országgyűlési képviselő

Meghívó
Tisztelt szülők, kedves gyerekek!
2015. március 25-én, szerdán 17.00 órakor a Györgyi Dé-

nes Általános Iskola 5. termében (2. emelet) szülői érte-
kezletet tartunk, melyen tájékoztatást adunk az iskola pe-
dagógiai programjáról, lehetőséget biztosítunk az isko-
la megismerésére. A szülői értekezlet közben a gyerekek-
nek kézműves foglalkozást, azt követően játékos sportfog-
lalkozást szervezünk. Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk. Ács Attila igazgató
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VárosszépítőkCsalád
Filmklub híradó

A Pannónia Kulturális Központban január 
21-én kezdtük vetíteni a filmeket, amikről már 
írtunk ebben az újságban. Célunk volt, hogy a 
sötét téli hónapok délutánjaira tartalmas időtöltést 
ajánljunk az érdeklődőknek. Úgy tervezzük, hogy április 15-én lesz 
a sorozat utolsó vetítése, hiszen ha tavaszodik, többen már inkább a 
szabadtéri programokat választják. Terveink szerint új filmek vetíté-
sével pedig ősszel jelentkezünk, amikor ismét számítunk arra, hogy 
az itt lakók eljönnek egy-egy alkalomra. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy szívesen fogadjuk ötle-
teiket, javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben miket 
vetítsünk. Egészen biztos, hogy mindenkinek van olyan magában 
„dédelgetett” filmje, ami számára kedves, ami nem nagyon ismert, 
mások nem láthatták, és amire visszaemlékezve sok év után is jó ér-
zések törnek fel benne. Ha valakinek van olyan filmélménye, ami 
nagy hatással volt rá, és ezt örömmel megosztaná másokkal is, kér-
jük jelezze a gymarta56@gmail.com címen vagy a 20 55 66 594-es 
telefonszámon. 

A tavaszi sorozat hátralevő filmjeiről álljon itt néhány gondolat:
Március 18-án a We feed the World (Megesszük a világot) c. ér-

dekes, 94 perces dokumentumfilm rávilágít arra, hogy sokszor mi-
lyen lelketlen nagyüzemi módszerekkel állítják elő az élelmiszerter-
melő üzemek a mindennapi betevőnket. Ismert például, hogy a tö-
megtermelésben hatalmas, fedett csarnokokban olyan sok baromfit 
nevelnek összezsúfolva, hogy az állatok egymástól szinte lépni sem 
tudnak, és mivel nem mozoghatnak eleget, sokszor a saját testsúlyu-
kat is nehezen bírja el a lábuk. Régen, az udvarokon kapirgáló, sza-
ladgáló tyúkoknál ez nem fordulhatott elő. Ennek a filmnek a mon-
danivalója szervesen kapcsolódik a korábban, március 4-én vetített, 
Temple Grandin c. filméhez: abban egy híres tudós bebizonyította, 
hogy ha a szarvasmarhákat olyan körülmények között tartják, ahol 
jól érzik magukat, akkor húsuk, tejük igenis ízletesebb lesz.

Április 1-én a Vad Magyarország c. lenyűgöző szépségű termé-
szetfilmet vetítjük. Igazi csemege lesz azoknak, akik hazánk élővilá-
gát szeretik és csodálják (55 perces).

Április 15-én A mintatanár c. film lesz műsoron: a film érzékelte-
ti, hogy sok embertársunk mennyire nem felszabadultan éli életét, 
mert valami folyamatosan nyomasztja őket, vagy reménytelen élet-
helyzetben vannak. A film főszereplője rendkívül szimpatikus em-
ber, és annak ellenére, hogy nem vígjátékot látnak, érdemes meg-
nézni, olyan igényes alkotás (98 perces).

Köszönjük azoknak, akik a vetítéseken eddig megjelentek és sze-
retettel várjuk további nézőinket! A vetítéseken a részvétel ingyenes. 

Honismereti és Városszépítő Kör 

Pár mondat a családsegítőről
Életünk során számtalan váratlan helyzettel kell megküzdenünk 

(munkahelyi, személyes és családi konfliktusok, halálesetek, pénz-
befizetési elmaradások, ügyintézés) és bárkivel előfordulhat, hogy 
egy bizonyos helyzetben nem találja a megoldás kulcsát és tanács-
talan. Mivel ez mindannyiunkkal megeshet, ezért kedves érdeklődő 
nem kell azt gondolnia, hogy szégyen bejönni hozzánk. Segítséget 
kérni már az első nagy lépést jelenti a megoldás felé. 

Ezért ha úgy érzi, hogy válsághelyzetbe került, párkapcsolati vagy 
családi konfliktusa van, jöjjön, el hozzánk. Külső segítő félként 
azon leszünk, hogy mindenki számára megfelelő megoldást talál-
junk és a konfliktust rendezni tudják. Vagy ha éppen úgy érzi, hogy 
elveszett mai bürokratikus világunkban, akkor mi segítünk eliga-
zodni benne. Együtt válaszokat keresünk és találunk a szociális ellá-
tó rendszer igénybevételi módjairól és lehetőségeiről, együtt kitölt-
jük a kérelmeket és a túlbonyolított beadványokat, formanyomtat-
ványokat. Segítünk értelmezni és tanácsot adunk a többoldalas jogi 
szövegezésű levelekhez.

Ha ön most pályakezdő vagy eljött munkahelyéről és most kere-
si a megoldásokat, akkor is keressen minket. Frissen tartjuk a térség 
aktuális munka lehetőségeit, tájékoztatunk a törvényi változásokról 
és a nyugdíjkérdés aktualitásairól. Segítünk jó önéletrajzot és moti-
vációs levelet írni, felkészülni az interjúra. 

Az intézmény nem rendelkezik hatósági jogkörökkel, a szolgálta-
tásaink igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A családsegítés keretében biztosítjuk:
Tájékoztatást, információt nyújtunk szociális, családtámogatási, 

társadalombiztosítási ellátások, egészségkárosodás esetén leszázalé-
kolás, nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás lehetőségeiről.

Ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújtunk családtámoga-
tás igénybevételéhez (gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támoga-
tás), rokkantsági nyugdíj nyomtatványok kitöltésében, adóbevallás-
ok, fellebbezések elkészítésében, közüzemi tartozások, díjhátralékok 
rendezésében. 

Igény szerint lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadás igény-
bevételére előzetesen egyeztetett időpontban.

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbe-
li ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
megszervezése.

Telefonálás, faxolás, interneten történő ügyintézés lehetőségének 
biztosításával a településen törekedni kell a gyorsabb ügyintézésre, 
az információcsere megkönnyítésére.

Szociális, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadás: az egyén, a 
család életében előforduló konfliktusok, működési zavarok esetén, 
(ügyfélfogadási rend szerint).

Életmód Klub keretében minden héten kedden és csütörtökön 
17.15–18.15 óráig „Hozd magad formába” alakformáló tornát tar-
tunk szakember közreműködésével a Pannónia Kulturális Központ-
ban.

Az intézményben elérhető Komfort pont szolgáltatásunk segít-
séget nyújt a rászoruló, nehéz élethelyzetbe került (kikapcsolt vil-
lany/víz szolgáltatás) személyeknek tisztálkodási és mosási lehető-
ség biztosításával.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által lehetőség van egészség-
ügyi szolgáltatás igénybe vételére az érvényes TAJ kártyával nem 
rendelkező szociálisan rászorulók részére.

Továbbra is várjuk adományaikat az intézményben található 
„Szeretet stelázsira”.

2015-ben újra elindítjuk a Horgony-csoportot, mely a pszichés 
és mentális problémákkal küzdőknek nyújt segítséget a szürke hét-
köznapok forgatagában.

Anyanyelvünkről
        

Közmondások, szólások – 2. 
Anyanyelvi rejtvények

Örülök, hogy számosan részt vettek a múlt számban közölt rejt-
vény sorok megfejtésében, sőt, sikerekről számoltak be. Úgy tűnik, 
hogy könnyebb volt, mint gondoltam. Ígéretem szerint most köz-
löm a helyes megfejtéseket:

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

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

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

4. Az alkoholban csótányok, ha úsznak mohón így isszák a le-
vet. (Látszólag kedvező az ára, de annyit is ér.) Olcsó húsnak híg 
a leve.

5. Ebben a hónapban a hazáért egy rakasz bábút és játékot ad-
tam. (Az szenvedi el a büntetést, aki végrehajtotta.) A hóhért 
akasztják.

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

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

8. Csak homokszemcse pereg porszerűen a kőre, növesztve a 
vájdling tartalmát. (A következetességben nagy az erő) Csepp kö-
vet váj.

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

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

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

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

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

A megfejtőknek siker élményt kívánok, akik pedig nem jártak si-
kerrel, talán ők is jól szórakoztak. Végül is az volt a célom, bemutas-
sam: lehet az anyanyelvvel is játszani.

lang.miklos@chello.hu

Mindig van mire figyelni!
A télen az is több időt tölt a szobában, aki egyébként szereti a friss 

levegőt. Ezzel pedig együtt jár, hogy olyan elfoglaltságot keresünk, 
amely a lakásban végezhető. Ma már szinte minden háztartásban 
van internetezésre alkalmas eszköz. Február 11. az internetezés vi-
lágnapja. Ismételjünk egy kicsit!

Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is  
az internetes zaklatás megelőzésére

1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, mi-
lyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek mások-
ra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit 
mondasz/küldesz másoknak.

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy 
posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elter-
jedhet, csak látszólag törölhető, örökre online maradhat.

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet, ne oszd meg má-
sokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!

4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy 
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne vála-
szolj haragból!

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a 
sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben 
megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 116 111, vagy a 
rendőrséget, 107, 112!

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd 
az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki 
nem állna melléd?

Az internet használatra vonatkozó tanácsok sorában mindenkép-
pen beszélni kell a vásárlásról. Minden évben nő azon bűntető eljá-
rásoknak a száma, amelyben az internetes vásárlásnál előre utalták 
a vételárat, és nem érkezett meg a termék, vagy nem a megállapo-
dott, vagy rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig attól 
kezdve elérhető sem volt.

Alapszabály az internetes vásárlásnál az utánvéttel történő fizetés! 
Ez biztosítja vevőt, hogy a terméket feladják, és biztosítja az eladót, 
hogy fizetnek. Persze ez a postai küldéssel megoldható vásárlások-
ra vonatkozik. A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen lét-
rejön a személyes találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy tisz-
tességes üzlet kötessen.

Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől még előfordulhat, de 
az már bizonyítja a csalási szándékot, a küldemény útja nyomon kö-
vethető, és a hamis eladó utolérhető.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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A Pannónia Kulturális Központban január 
21-én kezdtük vetíteni a filmeket, amikről már 
írtunk ebben az újságban. Célunk volt, hogy a 
sötét téli hónapok délutánjaira tartalmas időtöltést 
ajánljunk az érdeklődőknek. Úgy tervezzük, hogy április 15-én lesz 
a sorozat utolsó vetítése, hiszen ha tavaszodik, többen már inkább a 
szabadtéri programokat választják. Terveink szerint új filmek vetíté-
sével pedig ősszel jelentkezünk, amikor ismét számítunk arra, hogy 
az itt lakók eljönnek egy-egy alkalomra. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy szívesen fogadjuk ötle-
teiket, javaslataikat arra vonatkozóan, hogy a későbbiekben miket 
vetítsünk. Egészen biztos, hogy mindenkinek van olyan magában 
„dédelgetett” filmje, ami számára kedves, ami nem nagyon ismert, 
mások nem láthatták, és amire visszaemlékezve sok év után is jó ér-
zések törnek fel benne. Ha valakinek van olyan filmélménye, ami 
nagy hatással volt rá, és ezt örömmel megosztaná másokkal is, kér-
jük jelezze a gymarta56@gmail.com címen vagy a 20 55 66 594-es 
telefonszámon. 

A tavaszi sorozat hátralevő filmjeiről álljon itt néhány gondolat:
Március 18-án a We feed the World (Megesszük a világot) c. ér-

dekes, 94 perces dokumentumfilm rávilágít arra, hogy sokszor mi-
lyen lelketlen nagyüzemi módszerekkel állítják elő az élelmiszerter-
melő üzemek a mindennapi betevőnket. Ismert például, hogy a tö-
megtermelésben hatalmas, fedett csarnokokban olyan sok baromfit 
nevelnek összezsúfolva, hogy az állatok egymástól szinte lépni sem 
tudnak, és mivel nem mozoghatnak eleget, sokszor a saját testsúlyu-
kat is nehezen bírja el a lábuk. Régen, az udvarokon kapirgáló, sza-
ladgáló tyúkoknál ez nem fordulhatott elő. Ennek a filmnek a mon-
danivalója szervesen kapcsolódik a korábban, március 4-én vetített, 
Temple Grandin c. filméhez: abban egy híres tudós bebizonyította, 
hogy ha a szarvasmarhákat olyan körülmények között tartják, ahol 
jól érzik magukat, akkor húsuk, tejük igenis ízletesebb lesz.

Április 1-én a Vad Magyarország c. lenyűgöző szépségű termé-
szetfilmet vetítjük. Igazi csemege lesz azoknak, akik hazánk élővilá-
gát szeretik és csodálják (55 perces).

Április 15-én A mintatanár c. film lesz műsoron: a film érzékelte-
ti, hogy sok embertársunk mennyire nem felszabadultan éli életét, 
mert valami folyamatosan nyomasztja őket, vagy reménytelen élet-
helyzetben vannak. A film főszereplője rendkívül szimpatikus em-
ber, és annak ellenére, hogy nem vígjátékot látnak, érdemes meg-
nézni, olyan igényes alkotás (98 perces).

Köszönjük azoknak, akik a vetítéseken eddig megjelentek és sze-
retettel várjuk további nézőinket! A vetítéseken a részvétel ingyenes. 

Honismereti és Városszépítő Kör 

Pár mondat a családsegítőről
Életünk során számtalan váratlan helyzettel kell megküzdenünk 

(munkahelyi, személyes és családi konfliktusok, halálesetek, pénz-
befizetési elmaradások, ügyintézés) és bárkivel előfordulhat, hogy 
egy bizonyos helyzetben nem találja a megoldás kulcsát és tanács-
talan. Mivel ez mindannyiunkkal megeshet, ezért kedves érdeklődő 
nem kell azt gondolnia, hogy szégyen bejönni hozzánk. Segítséget 
kérni már az első nagy lépést jelenti a megoldás felé. 

Ezért ha úgy érzi, hogy válsághelyzetbe került, párkapcsolati vagy 
családi konfliktusa van, jöjjön, el hozzánk. Külső segítő félként 
azon leszünk, hogy mindenki számára megfelelő megoldást talál-
junk és a konfliktust rendezni tudják. Vagy ha éppen úgy érzi, hogy 
elveszett mai bürokratikus világunkban, akkor mi segítünk eliga-
zodni benne. Együtt válaszokat keresünk és találunk a szociális ellá-
tó rendszer igénybevételi módjairól és lehetőségeiről, együtt kitölt-
jük a kérelmeket és a túlbonyolított beadványokat, formanyomtat-
ványokat. Segítünk értelmezni és tanácsot adunk a többoldalas jogi 
szövegezésű levelekhez.

Ha ön most pályakezdő vagy eljött munkahelyéről és most kere-
si a megoldásokat, akkor is keressen minket. Frissen tartjuk a térség 
aktuális munka lehetőségeit, tájékoztatunk a törvényi változásokról 
és a nyugdíjkérdés aktualitásairól. Segítünk jó önéletrajzot és moti-
vációs levelet írni, felkészülni az interjúra. 

Az intézmény nem rendelkezik hatósági jogkörökkel, a szolgálta-
tásaink igénybevétele önkéntes és térítésmentes.

A családsegítés keretében biztosítjuk:
Tájékoztatást, információt nyújtunk szociális, családtámogatási, 

társadalombiztosítási ellátások, egészségkárosodás esetén leszázalé-
kolás, nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás lehetőségeiről.

Ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújtunk családtámoga-
tás igénybevételéhez (gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támoga-
tás), rokkantsági nyugdíj nyomtatványok kitöltésében, adóbevallás-
ok, fellebbezések elkészítésében, közüzemi tartozások, díjhátralékok 
rendezésében. 

Igény szerint lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadás igény-
bevételére előzetesen egyeztetett időpontban.

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbe-
li ellátásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
megszervezése.

Telefonálás, faxolás, interneten történő ügyintézés lehetőségének 
biztosításával a településen törekedni kell a gyorsabb ügyintézésre, 
az információcsere megkönnyítésére.

Szociális, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadás: az egyén, a 
család életében előforduló konfliktusok, működési zavarok esetén, 
(ügyfélfogadási rend szerint).

Életmód Klub keretében minden héten kedden és csütörtökön 
17.15–18.15 óráig „Hozd magad formába” alakformáló tornát tar-
tunk szakember közreműködésével a Pannónia Kulturális Központ-
ban.

Az intézményben elérhető Komfort pont szolgáltatásunk segít-
séget nyújt a rászoruló, nehéz élethelyzetbe került (kikapcsolt vil-
lany/víz szolgáltatás) személyeknek tisztálkodási és mosási lehető-
ség biztosításával.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által lehetőség van egészség-
ügyi szolgáltatás igénybe vételére az érvényes TAJ kártyával nem 
rendelkező szociálisan rászorulók részére.

Továbbra is várjuk adományaikat az intézményben található 
„Szeretet stelázsira”.

2015-ben újra elindítjuk a Horgony-csoportot, mely a pszichés 
és mentális problémákkal küzdőknek nyújt segítséget a szürke hét-
köznapok forgatagában.

Anyanyelvünkről
        

Közmondások, szólások – 2. 
Anyanyelvi rejtvények

Örülök, hogy számosan részt vettek a múlt számban közölt rejt-
vény sorok megfejtésében, sőt, sikerekről számoltak be. Úgy tűnik, 
hogy könnyebb volt, mint gondoltam. Ígéretem szerint most köz-
löm a helyes megfejtéseket:

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

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

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

4. Az alkoholban csótányok, ha úsznak mohón így isszák a le-
vet. (Látszólag kedvező az ára, de annyit is ér.) Olcsó húsnak híg 
a leve.

5. Ebben a hónapban a hazáért egy rakasz bábút és játékot ad-
tam. (Az szenvedi el a büntetést, aki végrehajtotta.) A hóhért 
akasztják.

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

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

8. Csak homokszemcse pereg porszerűen a kőre, növesztve a 
vájdling tartalmát. (A következetességben nagy az erő) Csepp kö-
vet váj.

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

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

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

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

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

A megfejtőknek siker élményt kívánok, akik pedig nem jártak si-
kerrel, talán ők is jól szórakoztak. Végül is az volt a célom, bemutas-
sam: lehet az anyanyelvvel is játszani.

lang.miklos@chello.hu

Mindig van mire figyelni!
A télen az is több időt tölt a szobában, aki egyébként szereti a friss 

levegőt. Ezzel pedig együtt jár, hogy olyan elfoglaltságot keresünk, 
amely a lakásban végezhető. Ma már szinte minden háztartásban 
van internetezésre alkalmas eszköz. Február 11. az internetezés vi-
lágnapja. Ismételjünk egy kicsit!

Tippek gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek is  
az internetes zaklatás megelőzésére

1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, mi-
lyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek mások-
ra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit 
mondasz/küldesz másoknak.

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy 
posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elter-
jedhet, csak látszólag törölhető, örökre online maradhat.

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet, ne oszd meg má-
sokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!

4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy 
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj vissza, ne vála-
szolj haragból!

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a 
sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben 
megbízol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 116 111, vagy a 
rendőrséget, 107, 112!

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd 
az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki 
nem állna melléd?

Az internet használatra vonatkozó tanácsok sorában mindenkép-
pen beszélni kell a vásárlásról. Minden évben nő azon bűntető eljá-
rásoknak a száma, amelyben az internetes vásárlásnál előre utalták 
a vételárat, és nem érkezett meg a termék, vagy nem a megállapo-
dott, vagy rosszabb minőségű termék érkezett. Az eladó pedig attól 
kezdve elérhető sem volt.

Alapszabály az internetes vásárlásnál az utánvéttel történő fizetés! 
Ez biztosítja vevőt, hogy a terméket feladják, és biztosítja az eladót, 
hogy fizetnek. Persze ez a postai küldéssel megoldható vásárlások-
ra vonatkozik. A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen lét-
rejön a személyes találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy tisz-
tességes üzlet kötessen.

Igaz, a nem megbeszélt termék küldése ettől még előfordulhat, de 
az már bizonyítja a csalási szándékot, a küldemény útja nyomon kö-
vethető, és a hamis eladó utolérhető.

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság



Reformátusok alkalmak
Rendszeres alkalmak

Istentiszteletek: vasárnap, 10.30 óra. (presbiteri ügyelettel, ének-
tanítással.)

Gyermek istentiszteletek: vasárnap, 10.30 óra.
Bibliaórák: kedd, 18.30 óra, gyülekezeti terem, Baross utca 24. 

(2015. 01. 27–03. 31. között, a Keresztkérdések sorozat alatt csak 
Balatonfűzfőn van gyülekezeti bibliaóra.)

Imaórák: istentisztelet előtt fél órával; valamint a bibliaórán.
Óvodás hittan: mindkét óvodában felváltva, szerda, 15.00 óra.
Iskolai hittan: Ez az alkalom a közoktatási törvény által szabályo-

zott iskolai, kötelezően választható református hit- és erkölcstan ok-
tatást jelenti, felmenő rendszerben, idei tanévben az 1-2., valamint 
az 5-6. osztályok számára. A felmenő rendszerben még nem része-
sült csoportok számára fakultatív hittant biztosítunk. Györgyi Dé-
nes Általános Iskola, hétfő, 10.00 órától 13.30-ig (1. osztály, 2. osz-
tály, 5. osztály, 6. osztály).

Fakultatív hittan: A felmenő rendszerben még nem részesült cso-
portok számára fakultatív hittant biztosítunk: szerda, gyülekezeti 
terem, Baross utca 24., 15.00-18.00 óra (3-4. osztályok, 7-8. osz-
tályok, konfirmandusok, középiskolások). A felmenő rendszer tel-
jes kiépülése után a gyülekezeti hittan másfajta megvalósítását biz-
tosítani kell.

Baba-mama kör: szerda, 10.00 óra, gyülekezeti terem, Baross 
utca 24.

Gyülekezeti kórus: vasárnap, 9.15 óra, gyülekezeti terem, Baross 
utca 24.

Női órák: az alábbi szombatokon, 16.00 órai kezdéssel, minden 
alkalommal házaknál, külön meghirdetve: 02.14., 03.21., 04.18., - 
05.16., 06.13 (lelkész szolgálatával).

Rendkívüli alkalmak - 2015. tavasz
2015. 01. 27. – 2015. 03. 31. Keresztkérdések sorozat, kedden-

ként, a gyülekezeti bibliaóra időpontjában, 18.30–20.30 között, 
előzetes jelentkezés alapján (a gyülekezeti bibliaóra ez alatt az idő-
szak alatt Balatonfűzfőn vehető igénybe, hétfőnként, 16.30 órától, 
a gyülekezeti házban, József Attila utca 3.)

2015. 02. 13., pénteken, 17.00 órakor, ökumenikus imaalkalom,  
vörösberényi erődtemplom.

2015. 02. 22., vasárnap, 10.30 órakor, kórusunk szolgálata, gyü-
lekezeteink találkozója a Budapest, Gyulai Pál utcai gyülekezetben.

2015. 03. 14., szombaton, 10.00 órától, Keresztkérdések 
csendesnap, gyülekezeti terem, Baross utca 24.

Húsvéti ünnepkör: 2015. 03. 29., virágvasárnap, 10.30 órakor - 
04. 03., nagypéntek, 18.30 órakor - 04. 05-06., húsvét, 10.30 óra-
kor, első nap úrvacsora, második nap teológiai hallgató szolgálata.

2015. 04. 10., pénteken, 19.00 órakor, gyülekezeti filmklub, 
gyülekezeti terem, Baross utca 24.

2015. 04. 11.; szombaton, 9.00 órától, tábornyitó családos taka-
rítás és közös vacsora, Balatonfűzfőn.

2015. 04. 19., vasárnap, 10.30 órától, Budapest-Újpest-
Belsővárosi Gyülekezet fogadása, „interaktív istentisztelet”, gyüle-
kezeti ebéd.

2015. 05. 03., vasárnap, 10.30 órakor, gyülekezeti anyák napi 
ünnepség, „interaktív istentisztelet”.

2015. 05. 08., pénteken, 18.30 órakor, „Előadások az Isten gará-
zsában 3”, gyülekezeti terem, Baross utca 24.

2015. 05. 14., csütörtökön, mennybemenetel ünnepi istentiszte-
let, 18.30 órakor.

2015. 05. 15., pénteken, 19.00 órakor, gyülekezeti filmklub, 
gyülekezeti terem, Baross utca 24.
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ALMÁDI ÚJSÁGJöjjön el! 2015. március Programok
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

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

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 szabadságharc 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 szándékukat
Információ: +36 88 542 515 Pannónia 

Március 16. hétfő 17 óra 
Bemutatkozunk! Gála és jótékonysági est 
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium programja
Helyszín: Pannónia
Információ: +36 88 594 340, 438-888 

Március 21. szombat 10 óra
20 éves a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 
Ünnepi közgyűlés és kiállítás megnyitó a Pannóniában

Március 21. szombat 15 óra
Értékeink - Vetített képes előadás Váth Jánosról
Életét és munkásságát bemutatja Ács Anna muzeológus
Helyszín: Pannónia könyvtára
Az előadás után koszorúzás Váth János szobránál a Balaton partján, a móló mellett

Március 21. szombat 16 óra
„Újra öltünk-örökítünk”
Hímző tanfolyam kiállítás megnyitója
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 21. szombat 18 óra 
Szívünk, lelkünk általjárja! 
Kovács Nóri húsvétváró koncertje
Közreműködik Kovács Judit és a Felvonó zenekar
Helyszín: Pannónia

Március 23-tól április 4-ig 
Interaktív kiállítás a dohányzásról,
az egészségtudatos életmód megvalósítása keretében. 
Helyszín: Pannónia

Április 11. szombat 14-19 óra
Balaton Játékpont megnyitó ünnep és Cimborák a Magyar Költészet Napján
Költészet napi kalandjáték
Helyszín: Pannónia
Szervező: Almádiért Közalapítvány és a Pannónia könyvtára

Április 19. vasárnap 16 óra
25 éves Balatonalmádi Város Vegyeskara
Jubileumi gálaműsor
Helyszín: Pannónia

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások
Az e számban nem jelzett csoportok a szokásos rendben működnek, az alábbiak-

ban csak a változásokat jelezzük!

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Március 13. péntek 17 óra - Egy piaci gombaszakértő tapasztalatai. Kelli Lajos, a 
veszprémi piac gombaszakértőjének az előadása 
Április 18. szombat - Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emléktábláját, 
majd a környéken gombásztúrát tartunk
Indulás a Pannónia elől 8 órakor. Túravezető Szenthe László

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában 
Elnök Lőrincz József +36 70 366 0181
Március 10. - Borok kezelése, felkészítés a borversenyre 
Előadó dr. Borsi Lőrinc
Március 21. - Almádi-Alsóörs éves borversenye Alsóörsön
Felelős Ferenczy Gábor
Március 24. A Balaton jövője. Előadó Oláh Miklós szociológus, a 
Balatonfejlesztési Ügynökség kutatója 
Április 14. Barangolás a Pannonhalmi történelmi borvidéken egy kispincés borász 
szemével. Előadó Nagy Róbert levéltáros, borász

Cimbora
Március 21. szombat 15 óra - Tavaszköszöntő
Április 11. szombat 14-19 óra – Magyar Költészet Napja
Vezető Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Kismama jóga
Március 16-tól hétfőnként 10-11.30 között a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Plédet és polifoamot mindenki hozzon magával. A foglalkozást tartja Ambrus 
Krisztina (+36 70 616 7533, e-mail: 1000emils@gmail.com)

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 5274
Március 16. Meridián torna. Előadó Hegedűs Istvánné, gyógytornász
Március 28. 16 óra - Házi borverseny

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 11. szerda 14–16 óráig előleg befizetésével jelentkezés a klub kirándulá-
saira
16 óra: Népi hagyományok, népszokások. Előadó Molnár Enikő
16.30-kor: Vegyszermentes élet. Előadó Győrfy Miklósné
Március 18. szerda 15-16 óráig: Klubtagok befizetése a prágai utazásra. 16–17 
óráig Ügyelet: befizetések az ünnepi vacsorára
Március 25. szerda 16 órától: Nőnap a klubban: ünnepi műsor, vacsora, meglepe-
tés. Új tagok felvétele. Zenés szülinapi rendezvény. Zenél: Tóth István
Április 8. szerda 16–17-ig: Egészségmegőrzés - Életvezetési modellek, életszemlé-
let idős korban. Előadó dr. Kulcsár Enikő háziorvosunk

Dr. Gáfik Imre Balatonalmádi Város Értéktár Bizottságának elnö-
ke köszönti Faust Gyula református lelkészt, aki február 28-án elő-
adást tartott a vörösberényi erődített templomról. A települési ér-
tékként nyilvántartott imahely történetéről, a régészeti ásatások-
ról, az épület szerkezeti változásairól hallhattunk nagyon érdekes 
tényeket és feltételezéseket. A vetített képes előadást a közelmúlt 
felújítási munkálatairól készült felvételek és a már teljes szépsé-
gét mutató fényképek zárták. 

Pünkösd: 2015. 05. 24–25., - első nap konfirmáció.
2015. 06. 07., vasárnap, 10.30 órakor, hittanévzáró, gyülekeze-

ti ebéd.
2015. 06. 15–19., hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig, hit-

tanos napközis tábor.
2015. 06. 19., pénteken, 16.00 órakor, hittanos szeretetvendég-

ség szülők meghívásával. 
2015. 06. 25–28., csütörtöktől vasárnapig, családos tábor.
2015. 07. hó, három héten át, balatonfenyvesi egyházkerületi 

hittanos, ifjúsági, családi hetek.
2015. 08. 15., szombaton, 19.00 órakor, nyári orgonakoncert.
2015. 08. 16., vasárnap, 10.30 órakor, Balatonalmádi Reformá-

tus Nyaralók VI. találkozója.

Előadás az erődített templomról

Húsvéti tojásdíszítés  
a Hagyományok Házában

 Vörösberény, Ady Endre utca.
2015. április 2-án 15 órától
- Méhviaszos írókázás
- Berzselés (levélrátétes díszítés)
- Karcolás
- Gömöri tojásdíszítés
- Hagyományos, növényi festés.
Kérjük, főtt tojást mindenki hozzon magával! Ez a program a 

Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében jön létre. A foglal-
kozást Juhász-Nagy Ildikó népi játszóház vezető – kismesterségek 
oktatója tartja.

Gyerekeket,illetve felnőtteket is szeretettel várunk!



Reformátusok alkalmak
Rendszeres alkalmak

Istentiszteletek: vasárnap, 10.30 óra. (presbiteri ügyelettel, ének-
tanítással.)

Gyermek istentiszteletek: vasárnap, 10.30 óra.
Bibliaórák: kedd, 18.30 óra, gyülekezeti terem, Baross utca 24. 

(2015. 01. 27–03. 31. között, a Keresztkérdések sorozat alatt csak 
Balatonfűzfőn van gyülekezeti bibliaóra.)

Imaórák: istentisztelet előtt fél órával; valamint a bibliaórán.
Óvodás hittan: mindkét óvodában felváltva, szerda, 15.00 óra.
Iskolai hittan: Ez az alkalom a közoktatási törvény által szabályo-

zott iskolai, kötelezően választható református hit- és erkölcstan ok-
tatást jelenti, felmenő rendszerben, idei tanévben az 1-2., valamint 
az 5-6. osztályok számára. A felmenő rendszerben még nem része-
sült csoportok számára fakultatív hittant biztosítunk. Györgyi Dé-
nes Általános Iskola, hétfő, 10.00 órától 13.30-ig (1. osztály, 2. osz-
tály, 5. osztály, 6. osztály).

Fakultatív hittan: A felmenő rendszerben még nem részesült cso-
portok számára fakultatív hittant biztosítunk: szerda, gyülekezeti 
terem, Baross utca 24., 15.00-18.00 óra (3-4. osztályok, 7-8. osz-
tályok, konfirmandusok, középiskolások). A felmenő rendszer tel-
jes kiépülése után a gyülekezeti hittan másfajta megvalósítását biz-
tosítani kell.

Baba-mama kör: szerda, 10.00 óra, gyülekezeti terem, Baross 
utca 24.

Gyülekezeti kórus: vasárnap, 9.15 óra, gyülekezeti terem, Baross 
utca 24.

Női órák: az alábbi szombatokon, 16.00 órai kezdéssel, minden 
alkalommal házaknál, külön meghirdetve: 02.14., 03.21., 04.18., - 
05.16., 06.13 (lelkész szolgálatával).

Rendkívüli alkalmak - 2015. tavasz
2015. 01. 27. – 2015. 03. 31. Keresztkérdések sorozat, kedden-

ként, a gyülekezeti bibliaóra időpontjában, 18.30–20.30 között, 
előzetes jelentkezés alapján (a gyülekezeti bibliaóra ez alatt az idő-
szak alatt Balatonfűzfőn vehető igénybe, hétfőnként, 16.30 órától, 
a gyülekezeti házban, József Attila utca 3.)

2015. 02. 13., pénteken, 17.00 órakor, ökumenikus imaalkalom,  
vörösberényi erődtemplom.

2015. 02. 22., vasárnap, 10.30 órakor, kórusunk szolgálata, gyü-
lekezeteink találkozója a Budapest, Gyulai Pál utcai gyülekezetben.

2015. 03. 14., szombaton, 10.00 órától, Keresztkérdések 
csendesnap, gyülekezeti terem, Baross utca 24.

Húsvéti ünnepkör: 2015. 03. 29., virágvasárnap, 10.30 órakor - 
04. 03., nagypéntek, 18.30 órakor - 04. 05-06., húsvét, 10.30 óra-
kor, első nap úrvacsora, második nap teológiai hallgató szolgálata.

2015. 04. 10., pénteken, 19.00 órakor, gyülekezeti filmklub, 
gyülekezeti terem, Baross utca 24.

2015. 04. 11.; szombaton, 9.00 órától, tábornyitó családos taka-
rítás és közös vacsora, Balatonfűzfőn.

2015. 04. 19., vasárnap, 10.30 órától, Budapest-Újpest-
Belsővárosi Gyülekezet fogadása, „interaktív istentisztelet”, gyüle-
kezeti ebéd.

2015. 05. 03., vasárnap, 10.30 órakor, gyülekezeti anyák napi 
ünnepség, „interaktív istentisztelet”.

2015. 05. 08., pénteken, 18.30 órakor, „Előadások az Isten gará-
zsában 3”, gyülekezeti terem, Baross utca 24.

2015. 05. 14., csütörtökön, mennybemenetel ünnepi istentiszte-
let, 18.30 órakor.

2015. 05. 15., pénteken, 19.00 órakor, gyülekezeti filmklub, 
gyülekezeti terem, Baross utca 24.
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ALMÁDI ÚJSÁGJöjjön el! 2015. március Programok
RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

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

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 szabadságharc 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 szándékukat
Információ: +36 88 542 515 Pannónia 

Március 16. hétfő 17 óra 
Bemutatkozunk! Gála és jótékonysági est 
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium programja
Helyszín: Pannónia
Információ: +36 88 594 340, 438-888 

Március 21. szombat 10 óra
20 éves a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 
Ünnepi közgyűlés és kiállítás megnyitó a Pannóniában

Március 21. szombat 15 óra
Értékeink - Vetített képes előadás Váth Jánosról
Életét és munkásságát bemutatja Ács Anna muzeológus
Helyszín: Pannónia könyvtára
Az előadás után koszorúzás Váth János szobránál a Balaton partján, a móló mellett

Március 21. szombat 16 óra
„Újra öltünk-örökítünk”
Hímző tanfolyam kiállítás megnyitója
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 21. szombat 18 óra 
Szívünk, lelkünk általjárja! 
Kovács Nóri húsvétváró koncertje
Közreműködik Kovács Judit és a Felvonó zenekar
Helyszín: Pannónia

Március 23-tól április 4-ig 
Interaktív kiállítás a dohányzásról,
az egészségtudatos életmód megvalósítása keretében. 
Helyszín: Pannónia

Április 11. szombat 14-19 óra
Balaton Játékpont megnyitó ünnep és Cimborák a Magyar Költészet Napján
Költészet napi kalandjáték
Helyszín: Pannónia
Szervező: Almádiért Közalapítvány és a Pannónia könyvtára

Április 19. vasárnap 16 óra
25 éves Balatonalmádi Város Vegyeskara
Jubileumi gálaműsor
Helyszín: Pannónia

Kiscsoportok, szakkörök, foglalkozások
Az e számban nem jelzett csoportok a szokásos rendben működnek, az alábbiak-

ban csak a változásokat jelezzük!

Almádi Gombászok Asztaltársasága
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Információ Szenthe László +36 88 438 224
Március 13. péntek 17 óra - Egy piaci gombaszakértő tapasztalatai. Kelli Lajos, a 
veszprémi piac gombaszakértőjének az előadása 
Április 18. szombat - Hárskúton megkoszorúzzuk Szemere László emléktábláját, 
majd a környéken gombásztúrát tartunk
Indulás a Pannónia elől 8 órakor. Túravezető Szenthe László

Balatonalmádi Kertbarát Kör
A páratlan hetek keddjein a Pannóniában 
Elnök Lőrincz József +36 70 366 0181
Március 10. - Borok kezelése, felkészítés a borversenyre 
Előadó dr. Borsi Lőrinc
Március 21. - Almádi-Alsóörs éves borversenye Alsóörsön
Felelős Ferenczy Gábor
Március 24. A Balaton jövője. Előadó Oláh Miklós szociológus, a 
Balatonfejlesztési Ügynökség kutatója 
Április 14. Barangolás a Pannonhalmi történelmi borvidéken egy kispincés borász 
szemével. Előadó Nagy Róbert levéltáros, borász

Cimbora
Március 21. szombat 15 óra - Tavaszköszöntő
Április 11. szombat 14-19 óra – Magyar Költészet Napja
Vezető Molnárné Perus Zsuzsa +36 70 455 4100, www.almadiert.hu

Kismama jóga
Március 16-tól hétfőnként 10-11.30 között a Pannónia gyermekkönyvtárában. 
Plédet és polifoamot mindenki hozzon magával. A foglalkozást tartja Ambrus 
Krisztina (+36 70 616 7533, e-mail: 1000emils@gmail.com)

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Időpontok: minden hónap 1. és 3. hétfőjén 18 órától
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 5274
Március 16. Meridián torna. Előadó Hegedűs Istvánné, gyógytornász
Március 28. 16 óra - Házi borverseny

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 11. szerda 14–16 óráig előleg befizetésével jelentkezés a klub kirándulá-
saira
16 óra: Népi hagyományok, népszokások. Előadó Molnár Enikő
16.30-kor: Vegyszermentes élet. Előadó Győrfy Miklósné
Március 18. szerda 15-16 óráig: Klubtagok befizetése a prágai utazásra. 16–17 
óráig Ügyelet: befizetések az ünnepi vacsorára
Március 25. szerda 16 órától: Nőnap a klubban: ünnepi műsor, vacsora, meglepe-
tés. Új tagok felvétele. Zenés szülinapi rendezvény. Zenél: Tóth István
Április 8. szerda 16–17-ig: Egészségmegőrzés - Életvezetési modellek, életszemlé-
let idős korban. Előadó dr. Kulcsár Enikő háziorvosunk

Dr. Gáfik Imre Balatonalmádi Város Értéktár Bizottságának elnö-
ke köszönti Faust Gyula református lelkészt, aki február 28-án elő-
adást tartott a vörösberényi erődített templomról. A települési ér-
tékként nyilvántartott imahely történetéről, a régészeti ásatások-
ról, az épület szerkezeti változásairól hallhattunk nagyon érdekes 
tényeket és feltételezéseket. A vetített képes előadást a közelmúlt 
felújítási munkálatairól készült felvételek és a már teljes szépsé-
gét mutató fényképek zárták. 

Pünkösd: 2015. 05. 24–25., - első nap konfirmáció.
2015. 06. 07., vasárnap, 10.30 órakor, hittanévzáró, gyülekeze-

ti ebéd.
2015. 06. 15–19., hétfőtől péntekig 8.00 órától 16.00 óráig, hit-

tanos napközis tábor.
2015. 06. 19., pénteken, 16.00 órakor, hittanos szeretetvendég-

ség szülők meghívásával. 
2015. 06. 25–28., csütörtöktől vasárnapig, családos tábor.
2015. 07. hó, három héten át, balatonfenyvesi egyházkerületi 

hittanos, ifjúsági, családi hetek.
2015. 08. 15., szombaton, 19.00 órakor, nyári orgonakoncert.
2015. 08. 16., vasárnap, 10.30 órakor, Balatonalmádi Reformá-

tus Nyaralók VI. találkozója.

Előadás az erődített templomról

Húsvéti tojásdíszítés  
a Hagyományok Házában

 Vörösberény, Ady Endre utca.
2015. április 2-án 15 órától
- Méhviaszos írókázás
- Berzselés (levélrátétes díszítés)
- Karcolás
- Gömöri tojásdíszítés
- Hagyományos, növényi festés.
Kérjük, főtt tojást mindenki hozzon magával! Ez a program a 

Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében jön létre. A foglal-
kozást Juhász-Nagy Ildikó népi játszóház vezető – kismesterségek 
oktatója tartja.

Gyerekeket,illetve felnőtteket is szeretettel várunk!
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Iskola
Györgyis sportsikerek 

Január 20-án a balatonfűzfői uszodában megrendezésre kerülő 
körzeti úszás diákolimpián tanulóink több versenyszámban is sike-
resen szerepeltek, így a megyei döntőn is képviselhették iskolánkat, 
melyen a következő eredmények születtek: 

II. korcsoportban Kapus Zsófia 50 m gyors 2. és 50 m hát 3. he-
lyezés; Csempesz Lara 50 m gyors 6. és 50 m mell 6. helyezés; Far-
kas Máté 50 m mell 6. és 50 m hát 8. helyezés.

III. korcsoportban Marton Dávid 100 m gyors 2., 50 m mell 4. 
helyezés, Marton Eszter 100 m hát 7. helyezés; Bognár Balázs 100 
m hát 5., 100 m gyors 8. helyezés; Kiss Kata 100 m gyors 7., 50 m 
mell 6. helyezés; Bérces Bíbor 100 m gyors 5., 100 m mell 4. he-
lyezés.

IV. korcsoportban Kapus Ádám 100 m gyors 4., 100 m pillan-
gó 6. helyezés; Pongrácz Flórián 100 m hát - és pillangóúszás 4. he-
lyezés; Bendicsek Bálint 100 m mell 5., 100 m gyors 7. helyezés; 
Bendicsek Mikes 100 m gyors 5., 100 m mell 6. helyezés; Fűke 
Benjamin 100 m hát 3., 100 gyors 6. helyezés; Kenyeres Boglárka 
100 m hát 3. és 100 m gyors 3. helyezés; Kónya Ákos 100 m mell 
2. helyezés.

A 4. korcsoportos fiúk a 4x50 m-es gyorsváltóban a tavalyi 
évhez hasonlóan a dobogó legfelső fokára állhattak fel. A csa-
pat tagjai Bendicsek Bálint, Pongrácz Flórián, Kapus Ádám, 
Bendicsek Mikes. Váltónk így kvalifikálta magát az országos 
döntőre.

A 43 résztvevő intézményből az összesített pontérték táblázat 
alapján a Györgyi Dénes Általános Iskola a képzeletbeli dobogó 2. 
fokára állhatott fel.

Az iskolánkban megrendezésre kerülő, nagy hagyományokkal 
bíró diákolimpiai játékos sor – és váltóverseny körzeti fordulóján, 
iskolánk alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel, az előző évekhez ha-
sonlóan első helyezést értek el, majd a megyei döntőn szoros küzde-
lemben csapatunk a 2. helyen végzett. A gyerekek lelkesen készül-
nek a február 28-i országos elődöntőre. 

A csapat tagjai: Noé Nóra, Göde Petra, Varga Viktória, Negro 
Emese, Ács Gergő, Körmendi György, Csempesz Lara, Gergely 
Gabi, Kurucz Luca, Németh Levente, Kutics Balázs, Geréd Lász-
ló, Sánta Zsófi, Kapus Zsófi, Kovács Noémi, Kovács Noel, Dolezsai 
Matyás, Horváth Máté.

Veszprémben, a labdarúgás Bozsik-program intézményi ver-
senysorozatában három korcsoportban vettek részt csapataink. Az 
egyetemi csarnokban megrendezett, több hétig tartó, több fordu-
lós versenysorozatban – túlnyomó részt veszprémi iskolák ellené-
ben – kiemelkedően szerepeltek a Györgyi iskola csapatai. A leg-
kisebbek (1–2. osztályosok) a négy-csapatos csoportban a 2. he-
lyet szerezték meg. A II. korcsoportos (3–4. osztály) csapat cso-
portelsőként (a Kossuth, a Rózsa és a Botev iskolákat megelőz-
ve) jutott a háromcsapatos döntőbe, ahol szintén mindkét mérkő-
zését (Szilágyi, Irinyi ellenében) megnyerve lett a versenysorozat 
győztese. A legnagyobbak (5–6. osztályosok) a csoportmérkőzé-
sek után szintén továbbjutottak a döntőbe, ahol a Szilágyi, a Ró-
zsa és a Simonyi iskolák csapatait megelőzve lettek a versenysoro-
zat végső győztesei.

1–2. osztályos szivacskézilabdás kislányok február 21-én Sió-
fokon játszották le első „hivatalos” mérkőzéseiket. A szülők 
buzdítása közepette óriási élmény volt a lányoknak a meccse-
ken való részvétel, amik nem mellékesen sikeresen is zárultak, 
hisz egy döntetlen és egy győzelem fűződik a csapat nevéhez. 
A kislányok szorgalmasan edzenek, gyakorolnak és izgatottan 
várják a márciusi folytatást, ahol újabb csapatokkal mérhetik 
össze tudásukat.

Vörösberényi iskola 

A dobogó tetején a megyei győztes váltócsapat

A szülők megismerkedhettek a leendő tanítónénikkel

A győztes 3-4. osztályos focicsapat

A III. korcsoportos focicsapat

A játékos sor- és váltóversenyen szereplő csapat

Az I. korcsoportos szivacskézilabda csapat

Az életünk olyan sajátosan alakult, hogy a három gyermekünkkel 
5 évvel ezelőtt Bajáról Veszprémbe költöztünk, majd kettő év albér-
leti élet után kerültünk Balatonalmádiba.

Gergő ennek megfelelően az igen színvonalas bajai általános is-
kola után a szintén igényes Veszprémi Botev utcai iskolában kel-
lett, hogy megfeleljen a követelményeknek. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy sikerrel vette az akadályokat, de aggódni kezdtünk, amikor 
megnyílt a lehetőségünk, hogy végre Balatonalmádiba költözhet-
tünk. Féltünk attól, hogy ennyi változás megtöri a lendületét.

Az elvárhatónál nagyobb örömünk abból is fakad, hogy a 
Vörösberényi Általános Iskola igazolta a hírnevét. A gyermekek 
azonnal segítőkészséggel, támogatással találkoztak, és a közösségek-
ben is nagyon hamar feltalálták magukat. Nagyon sokat köszönhe-
tünk ennek a nevelői magatartásnak, amely olyan szakmai oktatási 
színvonallal párosult, hogy most a felvételi eredmény apropója kap-
csán is csak köszönetet tudunk mondani az iskola vezetésének, ta-
nári karának. Bátorné Müller Nóra

Tájékoztató a központi felvételiről
„Nincs miért félned, hogy kárba vész a fáradságod: magadnak tanul-

tál.” Lucius Annaeus Seneca

A január 17-i központi felvételin tanulóink az előző évekhez ha-
sonlóan sikeresen szerepeltek. A csoportbontás keretén belül a ma-
tematika haladó csoportban tanuló diákjaink az országos átlagon 
felül, kiemelkedően teljesítettek, azaz 32–50 pont között.

Matematikából 80 % feletti teljesítményt nyújtott Kiss Szabolcs 
8/A 46 pont, Bartha Dániel 8/B 43 pont, hibátlan, azaz 50 pontos 
matematika felvételit írt Bátor Gergely 8/B osztályos tanuló.

Dicséret illeti még Surányi Boglárkát 8/B, aki a magyar felvételin 
szerzett 44 pontjával szintén kiválóan szerepelt.

Ugyanilyen remekül teljesítettek, azok a diákjaink is, akik an-
gol szóbeli vizsgát tettek a Vetési és a Lovassy gimnáziumban, ami 
már hosszú évek óta szinte hagyománnyá vált. Míg az előbbiben 20 
pontból 18–19 pontot ért el Kun Zalán 8/B és Rábaközi Barba-
ra 8/B, az utóbbiban pedig 40 pontból 35 pontot Boronkay Zsófia 
8/B, Kiss Szabolcs 8/B és 36 pontot Rábaközi Barbara 8/B.

Farsang
A magyar néphagyományoknak megfelelően a vízkereszttől hamva-

zószerdáig eső időszakban, február 6-án, tartottuk meg az alsó tagoza-
tos gyermekek farsangi bálját, egy héttel később pedig a felső tagoza-
tosok vehettek részt a nekik rendezett mulatságon.  A farsang rendezé-
sében a pedagógusokon és a diákokon kívül a szülők is nagy részt vál-
laltak. 

Iskolánkban szokássá vált, hogy a farsangi mulatsághoz válasz-
tunk egy közös témát, amelyre az alsós és a felsős osztályok is közös 
produkcióval készülnek. Az idei farsangon a „mesehősök, filmsze-
replők” témára esett a választás.  Az osztályoknak egy ismert film je-
leneteit kellett mulatságos bemutatniuk. A farsangi est középpontja 
az ötletekben bővelkedő jelmezverseny volt, amelynek különleges-
sége, hogy a legtöbb gyermek kis költeménnyel mutatta be csodá-
latos jelmezét. Találkozhattunk bűvészekkel, varázslókkal, lovagok-
kal, harcosokkal, tündérekkel, balerinákkal és királylányokkal, Hó-
fehérkével és törpéivel. Megjelent a bálon az eddig rejtőzködő éle-
tet élő zene királynője, egy színes és valóban légies léghajó, fehér és 
piros csemegeszőlők, és még sok-sok érdekes farsangi figura, akiket 
mind felsorolni itt lehetetlen. Táncversenyen és tombolán is részt 
vehettek a gyerekek. A tombolán – köszönhetően a sok-sok felaján-
lásnak, amit ezúton is szeretnénk megköszönni – rengeteg értékes 
nyeremény várta a gyerekeket.

Suliváró program
A suliváró programunk keretében megrendezett foglalkozáso-

kat nagy érdeklődés kísérte, hiszen az elkövetkezendő év nagy je-
lentőséggel bír az iskolába induló gyerekek számára. Az iskolakez-
dés megkönnyítése érdekében és kíváncsiságtól vezérelve jutottak el 
szülők, nagyszülők, gyermekek programjainkra.

Óvodás rajzpályázatunkra 40 szebbnél szebb rajz érkezett. Az 
eredményhirdetésen minden pályázó dicséretet és ajándékot kapott. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az igazán kreatív, ügyes alkotókra.

Izgalmas, változatos feladatokkal kezdődött az „ugra-bugra”, azaz 
a játékos sportfoglalkozás. Hatalmas lelkesedéssel vették birtokba a 
gyermekek a tornatermet, az eszközöket. Természetesen a csattanó a 
foglalkozás végén játszott sorverseny volt.

A szülők megismerkedhettek a leendő tanítónénikkel a nyílt taní-
tási órákon. A Suliváró program következő foglalkozásai: 2015. 03. 
04. 16.30 óra okoskodó (táblajátékok), 2015. 03. 10. 16.30 óra O! 
Yes! 2015. 03. 25. 9–10 óráig nyílt nap az óvodások részére.

K&H vetélkedő
A Vörösberényi Általános Iskola 4/B osztályából négy csapatot indí-

tottunk a K&H által meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz pénzügyi vetél-
kedőre: Aranyásók, Banktitkárok, Pénzeső és Milliomosok. Azért je-
lentkeztünk erre a játékos versenyre, hogy megismerjük a banki életet 
és könnyebb legyen felnőttként felelős pénzügyi döntést hozni. Persze 
senki nem akart kimaradni egy izgalmasnak ígérkező versengésből sem.

Az első fordulóban gondolkodtató logikai, euróval kapcsolatos és 
matematikai feladatok voltak. Rengeteg bankkal kapcsolatos dolog-
ról tanultunk, például a pénz kamatoztatása, különböző biztosítások 
és a bank biztonsága. Most, a II. forduló feladatai között képregény 
készítése is szerepel, persze nem maradnak el a matematikai felada-
tok sem. A vetélkedő alatt kiderült, hogy csapatban sokkal jobban tu-
dunk dolgozni, mint egyedül. Lehetőségünk nyílt arra, hogy elláto-
gassunk a Balatonalmádiban lévő K&H Bankba, ahol nagyon kedve-
sek és segítőkészek voltak, örömmel vártak bennünket. 

Reméljük, tovább fog jutni mindegyik csapatunk a versenyen, 
hogy még több tudással gyarapodjunk! Még az is lehet, hogy felnőtt 
korában valamelyikünk a bankszakmában fog dolgozni.

Aranyásók és Banktitkárok csapata

Levél
Ha bárki most megkérdezné, hogy mit érzek a Gergő fiunk mate-

matika felvételi eredménye után, természetesen azt válaszolnám, mint 
minden szülő, hogy boldog vagyok. Ha mégis azt mondom, hogy ta-
lán több okom van erre, akkor el kell mondanom az előzményeket.



ALMÁDI ÚJSÁG

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Iskola 2015. március

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 11

Iskola
Györgyis sportsikerek 

Január 20-án a balatonfűzfői uszodában megrendezésre kerülő 
körzeti úszás diákolimpián tanulóink több versenyszámban is sike-
resen szerepeltek, így a megyei döntőn is képviselhették iskolánkat, 
melyen a következő eredmények születtek: 

II. korcsoportban Kapus Zsófia 50 m gyors 2. és 50 m hát 3. he-
lyezés; Csempesz Lara 50 m gyors 6. és 50 m mell 6. helyezés; Far-
kas Máté 50 m mell 6. és 50 m hát 8. helyezés.

III. korcsoportban Marton Dávid 100 m gyors 2., 50 m mell 4. 
helyezés, Marton Eszter 100 m hát 7. helyezés; Bognár Balázs 100 
m hát 5., 100 m gyors 8. helyezés; Kiss Kata 100 m gyors 7., 50 m 
mell 6. helyezés; Bérces Bíbor 100 m gyors 5., 100 m mell 4. he-
lyezés.

IV. korcsoportban Kapus Ádám 100 m gyors 4., 100 m pillan-
gó 6. helyezés; Pongrácz Flórián 100 m hát - és pillangóúszás 4. he-
lyezés; Bendicsek Bálint 100 m mell 5., 100 m gyors 7. helyezés; 
Bendicsek Mikes 100 m gyors 5., 100 m mell 6. helyezés; Fűke 
Benjamin 100 m hát 3., 100 gyors 6. helyezés; Kenyeres Boglárka 
100 m hát 3. és 100 m gyors 3. helyezés; Kónya Ákos 100 m mell 
2. helyezés.

A 4. korcsoportos fiúk a 4x50 m-es gyorsváltóban a tavalyi 
évhez hasonlóan a dobogó legfelső fokára állhattak fel. A csa-
pat tagjai Bendicsek Bálint, Pongrácz Flórián, Kapus Ádám, 
Bendicsek Mikes. Váltónk így kvalifikálta magát az országos 
döntőre.

A 43 résztvevő intézményből az összesített pontérték táblázat 
alapján a Györgyi Dénes Általános Iskola a képzeletbeli dobogó 2. 
fokára állhatott fel.

Az iskolánkban megrendezésre kerülő, nagy hagyományokkal 
bíró diákolimpiai játékos sor – és váltóverseny körzeti fordulóján, 
iskolánk alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel, az előző évekhez ha-
sonlóan első helyezést értek el, majd a megyei döntőn szoros küzde-
lemben csapatunk a 2. helyen végzett. A gyerekek lelkesen készül-
nek a február 28-i országos elődöntőre. 

A csapat tagjai: Noé Nóra, Göde Petra, Varga Viktória, Negro 
Emese, Ács Gergő, Körmendi György, Csempesz Lara, Gergely 
Gabi, Kurucz Luca, Németh Levente, Kutics Balázs, Geréd Lász-
ló, Sánta Zsófi, Kapus Zsófi, Kovács Noémi, Kovács Noel, Dolezsai 
Matyás, Horváth Máté.

Veszprémben, a labdarúgás Bozsik-program intézményi ver-
senysorozatában három korcsoportban vettek részt csapataink. Az 
egyetemi csarnokban megrendezett, több hétig tartó, több fordu-
lós versenysorozatban – túlnyomó részt veszprémi iskolák ellené-
ben – kiemelkedően szerepeltek a Györgyi iskola csapatai. A leg-
kisebbek (1–2. osztályosok) a négy-csapatos csoportban a 2. he-
lyet szerezték meg. A II. korcsoportos (3–4. osztály) csapat cso-
portelsőként (a Kossuth, a Rózsa és a Botev iskolákat megelőz-
ve) jutott a háromcsapatos döntőbe, ahol szintén mindkét mérkő-
zését (Szilágyi, Irinyi ellenében) megnyerve lett a versenysorozat 
győztese. A legnagyobbak (5–6. osztályosok) a csoportmérkőzé-
sek után szintén továbbjutottak a döntőbe, ahol a Szilágyi, a Ró-
zsa és a Simonyi iskolák csapatait megelőzve lettek a versenysoro-
zat végső győztesei.

1–2. osztályos szivacskézilabdás kislányok február 21-én Sió-
fokon játszották le első „hivatalos” mérkőzéseiket. A szülők 
buzdítása közepette óriási élmény volt a lányoknak a meccse-
ken való részvétel, amik nem mellékesen sikeresen is zárultak, 
hisz egy döntetlen és egy győzelem fűződik a csapat nevéhez. 
A kislányok szorgalmasan edzenek, gyakorolnak és izgatottan 
várják a márciusi folytatást, ahol újabb csapatokkal mérhetik 
össze tudásukat.

Vörösberényi iskola 

A dobogó tetején a megyei győztes váltócsapat

A szülők megismerkedhettek a leendő tanítónénikkel

A győztes 3-4. osztályos focicsapat

A III. korcsoportos focicsapat

A játékos sor- és váltóversenyen szereplő csapat

Az I. korcsoportos szivacskézilabda csapat

Az életünk olyan sajátosan alakult, hogy a három gyermekünkkel 
5 évvel ezelőtt Bajáról Veszprémbe költöztünk, majd kettő év albér-
leti élet után kerültünk Balatonalmádiba.

Gergő ennek megfelelően az igen színvonalas bajai általános is-
kola után a szintén igényes Veszprémi Botev utcai iskolában kel-
lett, hogy megfeleljen a követelményeknek. Örömmel tapasztaltuk, 
hogy sikerrel vette az akadályokat, de aggódni kezdtünk, amikor 
megnyílt a lehetőségünk, hogy végre Balatonalmádiba költözhet-
tünk. Féltünk attól, hogy ennyi változás megtöri a lendületét.

Az elvárhatónál nagyobb örömünk abból is fakad, hogy a 
Vörösberényi Általános Iskola igazolta a hírnevét. A gyermekek 
azonnal segítőkészséggel, támogatással találkoztak, és a közösségek-
ben is nagyon hamar feltalálták magukat. Nagyon sokat köszönhe-
tünk ennek a nevelői magatartásnak, amely olyan szakmai oktatási 
színvonallal párosult, hogy most a felvételi eredmény apropója kap-
csán is csak köszönetet tudunk mondani az iskola vezetésének, ta-
nári karának. Bátorné Müller Nóra

Tájékoztató a központi felvételiről
„Nincs miért félned, hogy kárba vész a fáradságod: magadnak tanul-

tál.” Lucius Annaeus Seneca

A január 17-i központi felvételin tanulóink az előző évekhez ha-
sonlóan sikeresen szerepeltek. A csoportbontás keretén belül a ma-
tematika haladó csoportban tanuló diákjaink az országos átlagon 
felül, kiemelkedően teljesítettek, azaz 32–50 pont között.

Matematikából 80 % feletti teljesítményt nyújtott Kiss Szabolcs 
8/A 46 pont, Bartha Dániel 8/B 43 pont, hibátlan, azaz 50 pontos 
matematika felvételit írt Bátor Gergely 8/B osztályos tanuló.

Dicséret illeti még Surányi Boglárkát 8/B, aki a magyar felvételin 
szerzett 44 pontjával szintén kiválóan szerepelt.

Ugyanilyen remekül teljesítettek, azok a diákjaink is, akik an-
gol szóbeli vizsgát tettek a Vetési és a Lovassy gimnáziumban, ami 
már hosszú évek óta szinte hagyománnyá vált. Míg az előbbiben 20 
pontból 18–19 pontot ért el Kun Zalán 8/B és Rábaközi Barba-
ra 8/B, az utóbbiban pedig 40 pontból 35 pontot Boronkay Zsófia 
8/B, Kiss Szabolcs 8/B és 36 pontot Rábaközi Barbara 8/B.

Farsang
A magyar néphagyományoknak megfelelően a vízkereszttől hamva-

zószerdáig eső időszakban, február 6-án, tartottuk meg az alsó tagoza-
tos gyermekek farsangi bálját, egy héttel később pedig a felső tagoza-
tosok vehettek részt a nekik rendezett mulatságon.  A farsang rendezé-
sében a pedagógusokon és a diákokon kívül a szülők is nagy részt vál-
laltak. 

Iskolánkban szokássá vált, hogy a farsangi mulatsághoz válasz-
tunk egy közös témát, amelyre az alsós és a felsős osztályok is közös 
produkcióval készülnek. Az idei farsangon a „mesehősök, filmsze-
replők” témára esett a választás.  Az osztályoknak egy ismert film je-
leneteit kellett mulatságos bemutatniuk. A farsangi est középpontja 
az ötletekben bővelkedő jelmezverseny volt, amelynek különleges-
sége, hogy a legtöbb gyermek kis költeménnyel mutatta be csodá-
latos jelmezét. Találkozhattunk bűvészekkel, varázslókkal, lovagok-
kal, harcosokkal, tündérekkel, balerinákkal és királylányokkal, Hó-
fehérkével és törpéivel. Megjelent a bálon az eddig rejtőzködő éle-
tet élő zene királynője, egy színes és valóban légies léghajó, fehér és 
piros csemegeszőlők, és még sok-sok érdekes farsangi figura, akiket 
mind felsorolni itt lehetetlen. Táncversenyen és tombolán is részt 
vehettek a gyerekek. A tombolán – köszönhetően a sok-sok felaján-
lásnak, amit ezúton is szeretnénk megköszönni – rengeteg értékes 
nyeremény várta a gyerekeket.

Suliváró program
A suliváró programunk keretében megrendezett foglalkozáso-

kat nagy érdeklődés kísérte, hiszen az elkövetkezendő év nagy je-
lentőséggel bír az iskolába induló gyerekek számára. Az iskolakez-
dés megkönnyítése érdekében és kíváncsiságtól vezérelve jutottak el 
szülők, nagyszülők, gyermekek programjainkra.

Óvodás rajzpályázatunkra 40 szebbnél szebb rajz érkezett. Az 
eredményhirdetésen minden pályázó dicséretet és ajándékot kapott. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az igazán kreatív, ügyes alkotókra.

Izgalmas, változatos feladatokkal kezdődött az „ugra-bugra”, azaz 
a játékos sportfoglalkozás. Hatalmas lelkesedéssel vették birtokba a 
gyermekek a tornatermet, az eszközöket. Természetesen a csattanó a 
foglalkozás végén játszott sorverseny volt.

A szülők megismerkedhettek a leendő tanítónénikkel a nyílt taní-
tási órákon. A Suliváró program következő foglalkozásai: 2015. 03. 
04. 16.30 óra okoskodó (táblajátékok), 2015. 03. 10. 16.30 óra O! 
Yes! 2015. 03. 25. 9–10 óráig nyílt nap az óvodások részére.

K&H vetélkedő
A Vörösberényi Általános Iskola 4/B osztályából négy csapatot indí-

tottunk a K&H által meghirdetett Vigyázz, Kész, Pénz pénzügyi vetél-
kedőre: Aranyásók, Banktitkárok, Pénzeső és Milliomosok. Azért je-
lentkeztünk erre a játékos versenyre, hogy megismerjük a banki életet 
és könnyebb legyen felnőttként felelős pénzügyi döntést hozni. Persze 
senki nem akart kimaradni egy izgalmasnak ígérkező versengésből sem.

Az első fordulóban gondolkodtató logikai, euróval kapcsolatos és 
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dunk dolgozni, mint egyedül. Lehetőségünk nyílt arra, hogy elláto-
gassunk a Balatonalmádiban lévő K&H Bankba, ahol nagyon kedve-
sek és segítőkészek voltak, örömmel vártak bennünket. 

Reméljük, tovább fog jutni mindegyik csapatunk a versenyen, 
hogy még több tudással gyarapodjunk! Még az is lehet, hogy felnőtt 
korában valamelyikünk a bankszakmában fog dolgozni.

Aranyásók és Banktitkárok csapata

Levél
Ha bárki most megkérdezné, hogy mit érzek a Gergő fiunk mate-

matika felvételi eredménye után, természetesen azt válaszolnám, mint 
minden szülő, hogy boldog vagyok. Ha mégis azt mondom, hogy ta-
lán több okom van erre, akkor el kell mondanom az előzményeket.
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is 
a veszprémi Hangvillában tartották a 
sportévnyitót, melyen díjazták a ki-
emelkedő sportsikereket. A hölgyek-
nél az év sportolójának a Veszprémi 
Taekwon-do SE kiválóságát, Kosztyu 
Veronikát  (edzői: dr. Somlai János, 
Sebestyén Pál és Meilinger László) 
választották, aki egyéni felnőtt törés-
technikában Európa bajnoki aranyér-
met szerzett.

Veronika férjével, Györggyel Almá-
diban telepedett le néhány éve. Az ak-
tív versenyzés mellett  2012 óta fog-
lalkoznak taekwon-do oktatással vá-
rosunkban. Jelenleg mintegy har-

minc tanítvánnyal dolgoznak, a Mongúzok Taekwon-do SE keretein be-
lül. Edzéseiket kedden és csütörtökön az erőd teremben (Veszprémi út 
- Laposa D. u. sarok) tartják. Érdeklődni a helyszínen vagy a 06 20 517 
9726-os telefonszámon lehet.

Számos ország részvéte-
lével rendezték a negyedik 
Cseh Open kick-box ver-
senyt. A nagy múltú prágai 
klub a Spartak Praha sport-
csarnokában, öt versenyszám-
ban, hét páston zajlottak a 
mérkőzések. A Balatonalmá-
di (kéttannyelvű) taekwondo 
klub edzője és a Veszprémi 
thai-box SE sportolója, Bécsi 
Nikolett két számban is neve-
zett. 

Niki egy lengyel versenyző-
vel került össze, aki a második 
menetig vezetett, ezt követően 
azonban sikerrel tudott fordí-
tani, innen már nem engedte 
át többé a kezdeményezést el-
lenfelének, egyre csak növelte 

előnyét és magabiztosan győzött. Ez után jött a másik ágon végig 
simán menetelő német ellenfele. Niki nagy fölénnyel (forgó rúgá-
sokkal, többször is földre küldte), végig vezetve nyerte a meccset és 
lett aranyérmes.

 A délelőtti kategóriák eredményhirdetése után Niki már egy első 
helyezettnek járó kupával gazdagabban kezdte második versenyszá-
mát a light contact küzdelmeket. Ekkor már egy számára ismerős 
belorusz ellenfélen jutott túl, majd egy cseh lányt győzött le, így 
jutott a döntőbe. Ekkor egy lengyel versenyző következett, akivel 
az elmúlt években már két esetben (világkupákon elődöntőben és 
döntőben) is találkoztak, ott még a lengyel lány volt eredménye-
sebb, azonban itt Niki jó taktikai érzékkel, magabiztosan győzött. 
Az esti eredményhirdetésen újra a dobogó legfelső fokára állhatott, 
így a balatonalmádi taekwon-do edzője a legjobbaknak járó két ku-
pával tért haza Prágából. Vajky László edző

Az év sportolója

Nemzetközi siker Prágában
Két veszprémi kick-box aranyérem

„Köszönjük neked Uram,
hogy ő a miénk volt és az is marad,
mert aki él szeretettel a szívében,
az nem hal meg,csak távol van…”
                                            (Augustinus)

A gyászoló család mély fájdalommal tudatja, hogy
KURDI FERENCNÉ

született Ragályi Irén 
2015 január 30-án, életének 88. évében elhunyt.

Felejthetetlen halottunk földi maradványait 
2015 április 17-én, 11 órakor a Veszprém, Vámosi úti 

temető szóróparcellájában, a katolikus vallás szertartása 
szerint helyezzük örök nyugalomra.

DRÁGA EMLÉKE SZÍVÜNKBEN ÉL!
Táviratcím: Kurdi Ferenc, Balatonalmádi, Arany J. u. 6.

Kosztyu Veronika

 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
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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. 03. 16. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 03. 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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Balatonalmádi kökörcsines 
helyi védelemre javasolt terület

Térképek tanúsága szerint már leg-
alább 250 éve legelő művelési ágba tar-
tozik az a 0,65 hektáros terület, mely a 
Vörös-hegy északi lejtőjét borítja. A raj-
ta élő száraz irtásrét eddig őrizte kin-
cseit, növény és állatvilágát, mára azon-
ban a cserjésedés árnyékoló hatása meg-
kezdte a növénytársulás átalakítását. A 
törvényben előírt művelési ág fenntar-
tási kötelezettség terhe éppen egybevág 
a természetvédelmi érdekkel: jogilag is 
védeni kell ezt az emberi hatásra kiala-
kult másodlagos élőhelyet.

Ennek a törekvésnek az eredménye, 
hogy négy év alatt a leánykökörcsin tő-
száma megduplázódott (Novák László, 
Tóth Szabolcs kézi cserjeirtást végeztek), a terület leárnyékoltsága csökkent 
(az Almádi Gombászok Asztaltársasága kitakarította a területet), elkészült a 
terület természetvédelmi kezelési terve, a növényi fajlista, a növénytársulások 
és a védett fajok felmérése dr. Galambos István botanikus és Tóth Szabolcs pe-
dagógus által. A védelmi kérelem már elindult az eljárásjogi útján.

A terület jellemzői: kis területen sok növényfaj él, eddig 116 db-ot szám-
láltak, ezekből 20 faj védett. A leglátványosabb a leánykökörcsin állománya, 
amely különösen változatos küllemű, ez nagy genetikai értékre utal. Emlí-
tendő még a rokon fekete kökörcsin a széli részeken, és néhány hibridgyanús 
példányuk. A védelem segítségével bízhatunk a régi tőszám visszaállásában, 
amitől a domboldalt márciusban lilás-kék, ezüstszőrös fátyol borítja majd. 
A leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) közösségi jelentőségű, védett, Natura-
2000-es, jelölő faj. Természetvédelmi értéke 10 000 Ft. Hegyi- és irtásrétek, 
sztyepprétek, karszt-bokorerdők, sziklagyepek, homoki- és löszgyepek növé-
nye. Veszélyeztetői a beépítés, cserjésedés, terepmotorozás, quadozás, a gye-
pek tavaszi égetése, virágának, tövének gyűjtése. A növény mérgező, az álla-
tok nem legelik le, csak környezetét, így fenntartva életterét. Virága színe, ter-
mésének repítő készüléke, virágszára szőrözöttsége miatt a fotósok kedven-
ce. A területen három növénytársulás él. H3a – köves talajú lejtős sztyepprét, 
L1 – mész és melegkedvelő tölgyesek, és U5 – meddőhányók, földdel lefedett 
hulladéklerakók. Magas a természetességre utaló fajok aránya (84,5 %,) je-
lentős a kísérő fajok (55,2 %), és a védett fajok (17,2 %) jelenléte. Nincs ad-
ventív faj. A védett fajok közül a sugaras zsoltina előfordulása a Balaton-fel-
vidéken új, a faj legnyugatibb előfordulása. A növényzet egész tenyészidő-
szak alatt nagyon látványos. A terület faunája még nem kutatott, de várható a 
melegkedvelő mediterrán, pontomediterrán, pontuszi fajok jelenléte. A mo-
gyoró és tölgyes-kor nagy állatpopulációi ilyen helyeken találtak menedéket. 
Gyorsleltár alapján jellegzetesek az egyenesszárnyúak, a szemeslepkék, a bog-
lárkalepkék, a gyalogcincérek, fogólábú fátyolka, a pillangók, a virágcincérek, 
lemezcsápúak, ritka az orrszarvúbogár rokona, a butabogár. Lakják vagy át-
járnak rajta az erdőszél hüllői, madarai, átváltanak a nagyvadak, csapával ki-
jelölve a látogatók számára javasolt gyalogútvonalat. Legalább két zuzmófaj is 
él itt. Van már érdeklődő rovarász kutató, és a védettség megléte további tu-
dósok bevonását segítheti elő. A szakkutatási eredmények még számos értéket 
tárhatnak fel. Alkalmas a terület iskolai foglalkozások számára, természetfo-
tózásra, szakvezetéssel turisztikai célpontnak is. Megtekintése ajánlott a már-
cius-áprilisi virágzási időben. A védelem célja hogy őrizze meg a tájképi érté-
ket, a földtani állapotot, a természetes felszínformát, a település ősi határvo-
nalát jelző földmérési jeleket, az élőhelyeket, a fajgazdagságot, és a genetikai-
lag feltűnően változatos, így habitusában variáló leánykökörcsin populációt.
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Fotó: Pászti

PÄR LAGERKVIST 1891-1974 
Bontja a Nap már szőke haját

Bontja a Nap már szőke haját
a derengő hajnali égen,
száz ekenyommal fésüli át,
virág ül fürtözönében.

Megmártózik a hajzuhatag
a harmatban, a mezők füve füstöl,
fél-alva, talán ha rajtaakadt,
vigyázva leoldja egy rózsatövisről.

Selyme a rétre, a fákra lebeg,
szélben a fellegekig száll,
simogatja az alvó gyermekeket
és a vének sorvatag arcát.

Lélekben azonban messzire van –
gyér így az öröm, mit fénye nekünk ád.
Csillag-messzire lappang, százszorosan
sűríti a lét buta titkát.

Bontja a Nap, kiteríti haját
e derengő hajnali percben:
ám lebukó bolygók moraján
méláz el legszívesebben.


