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Figyelem! 
A Balaton Játékpont december 20. és január 5. között 
zárva tart. Nyitás: 2020. január 6-án, hétfőn 10 órától.

Békés, boldog karácsonyt és játékban, vidámságban 
gazdag új esztendőt kíván a Balaton Játékpont.

   Ára: 1500 Ft

Az Almádiért Közalapítvány és a Pannónia Kulturális Központ 
szervezésében bemutatásra került a 2020-as Almádi Naptár. A nap-
tárban látható tollrajzokat Jáger István grafikusművész készítette, 
aki Fábián László grafikusművész közreműködésével bemutatta a 
rajzokat, mesélt azok keletkezéséről, történetéről. Az impozáns 
naptár megvásárolható a Balaton Játékpontban, a Pannónia könyv-
tárban, Tourinform irodában, a háztartási boltban, illetve a papír-
írószer boltban.

Forrás: Balatonalmádi város Facebook oldala 
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Békés, boldog karácsonyt és játékban, vidámságban 
gazdag új esztendőt kíván a Balaton Játékpont.

November a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesületénél 

Novemberben folytatódott az egyesület által működtetett Balaton-
almádi Család és KarrierPontban az atipikus foglalkoztatási módokról 
szóló előadássorozatunk, ahol szakértői előadások mellett a résztve-
vők saját gondolataikat, elvárásaikat, aggályaikat és pozitív tapaszta-
lataikat is megoszthatják egymással; mit tehetnek a családi élet és a 
tevékeny munka összehangolása érdekében. Ebben a  témakörben 
novemberben Bakonybélben is 3 workshopot tartottunk:  hogyan 
látják  a rugalmas foglalkoztatási formák előnyeit a vidéki családok, a 
falu közössége, a helyi kisvállalkozók. 

A rugalmas foglalkoztatási módok minél széleskörű elterjesztése 
érdekében a munkáltatóknak rendszeresen tartunk munkáltatói fóru-
mokat az almádi Család és KarrierPont működési területén, ebben a 
hónapban Balatonalmádiban és Veszprémbe. A CSAKPontban helyi 
egyéni vállalkozók és olyan családok gyűltek össze, akik most szeret-
nének vállalkozást indítani: nagyon hasznos információkhoz jutottak 
az alkalmazás atipikus formának előnyeiről, mind a vállalkozás gazda-
ságossága, mind az alkalmazotti lojalitás terén.

Veszprémben a munkaerő-megtartás volt a fórum fókuszában, ne-
ves előadókkal és azt követő kerekasztal beszélgetésekkel.

AVeszprém Megyei Felzárkóztatási Fórum helyi állomásán is részt 
vettünk és bemutattuk a Család és KarrierPont működését, tapaszta-
latokat és az elért eredményeket.

Újra ültettük a Nagycsaládosok Fáját. Ezúton is köszönetet szeret-
nénk mondani a Demeter családnak, akik a sajnálatosan kipusztult 
platán fa helyére egy újat ajándékoztak. A Nagycsaládosok Balatonal-
mádi Egyesületének fája a mólónál lévő játszótérnél található. 

Együtt lenni jó! el-
nevezésű programso-
rozatunkban tagcsa-
ládjainkkal a Tihanyi 
Levendulaházba lá-
togattunk, ahol részt 
vettünk a ház inter-
aktív kiállításán a 
Tihanyi-félsziget ki-
alakulásáról és a levendula-termesztésről, majd a kisfilmet néztünk 
meg a Tihanyi-félszigetről és a levenduláról ill. a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Parkról. Megtapasztalhattuk a levendula egészségünkre gya-
korolt hatását, sütőtök-kóstoláson vettünk részt, a gyerekek kézmű-
ves foglalkozás keretében, sütőtökös köntösbe öltözött üvegcséket, 
mécseseket készítettek. 

Vidéki gazdaságok látogatása sorozatunkban meglátogattuk a Folly 
család áltat működtetett Folly Arborétum és borászatot Badacsonyör-
sön. Megnéztük a hatalmas cédrusokat és örökzöldeket, különleges 
mediterrán növényeket és szőlőültetvényeket. A borászatban meg-
kóstoltuk a birtok borait és a saját házi fenyőrügy, levendula, illetve 
mentás-citromfű szörpöket, majd megkóstoltuk a család házi készíté-
sű kézműves hamburgerét és perecét is. Az arborétum területén lévő 
kilátóból varázslatos balatoni panorámát csodálhattunk meg.

Két sikeres és méltán népszerű képzést tartottunk a Digitális írás-
tudás a Google ingyenes alkalmazásaival címmel a CsakPontban. A 

képzés mindennapokban használható gyakorlati tudást ad a Google 
ingyenes alkalmazásainak rendszereiről. Decemberi programjainkra 
is várjuk a kedves érdeklődőket! A CsakPontban egyéni és kiscsopor-
tos tanácsadások, műhelymunkák, valamint kézműves foglalkozások 
rendszeresen zajlanak, ahova minden érdeklődőt nagy szeretettel vá-
runk!

December 4-én karácsonyi ajándékfestést, egész napos 
kézműveskedést szervezünk tagcsaládjaink gyermekei részére. Kará-
csony közeledtével élelmiszerosztást is tartunk rászoruló családjaink 
részére. Decemberben 27-én hagyományainkhoz híven ellátogatunk a 
Fővárosi Nagycirkuszba Budapestre, ahol a Hófödte Álom ősi cirku-
szi mesét nézzük meg, majd átsétálunk a Városligetbe, ahol kipróbál-
juk az újonnan átadott, ország legnagyobb játszóterét.

Nagyon szépen köszönjük, hogy rendezvényeink nagy érdeklődés-
re tartanak számot, és hogy oly sokan részt vettek programjainkon! 
Tagcsaládjaink szeretetteljes közösségéért ezúton is külön köszönetet 
szeretnénk mondani családjainknak! Igyekszünk a következő évet is 
minél színesebbé, élmény dússá, információkban gazdagabbá tenni!

Ezúton kívánunk a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesület 

elnöksége és minden munkatársa nevében áldott, békés  

ünnepeket és sikeres új évet!

Benedek Anna
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Elnöke

Egyes programelemek az EFOP-1.2.9-17-2017-00118 számú „Nők har-
móniában a családban és a munkahelyen” illetve az EFOP-1.2.1-15-2016-
00625 „Védőháló a családokért a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesüle-
tével” projekt keretein belül valósulnak meg.
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Megvalósult a Séd mederrendezése
Balatonalmádi Város Önkormányzata sikeresen pályázott 

Balatonalmádi-Vörösberényi-Séd vízrendezése címmel a TOP-2.1.3-
15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című pályázati felhívásra, melynek köszönhetően megvalósult a Bala-
tonalmádi, Vörösberényi-Séd mederrendezése 1 591 m alsó medersza-
kaszán. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott, vissza 
nem térítendő támogatás összege a TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00008 
projekt keretében 116 253 053 Ft volt. A támogatás intenzitása a pro-
jekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 
2020 program keretében.

Balatonalmádi, Vörösberényi-Séd mederrendezése régóta meg-
oldásra váró feladat volt az Önkormányzat számára, mert a ren-
dezetlen meder károkat okozott a szomszédos ingatlanokban és 
időnként elöntéssel fenyegetett. A védendő épületek közt a ma-
gántulajdonban lévő ingatlanokon kívül, gazdasági terület is érin-
tett. A védendő középületek között van a város gimnáziuma, a 
hozzá kapcsolódó kollégiummal, egy általános iskola, továbbá a 
városgondnokság egyik telephelye is. 

A projekt keretében a Vörösberényi-Séd vízfolyás 
mederrendezése a Balatontól a Veszprémi utat keresztező hídig 

Köszöntő 
Kedves Almádiak! 

Köszöntöm az Új 

Almádi Újság olvasóit! 

A város lapjának hasábjain a 
jövőben is minden hónapban ol-
vashatnak Balatonalmádi elmúlt 
időszakának legfőbb eseménye-
iről. Fontosnak tartom, hogy a 
városi honlap és Facebook vagy 
Instagram oldal mellett Bala-
tonalmádi város havilapjában is 
hónapról hónapra hírt adjuk az elvégzett feladatokról, a meghozott 
döntésekről, a város ügyeiről, hiszen az írott sajtó legalább annyira 
jelentős hírforrás, mint az online média. 

Köszönöm, hogy itt is figyelemmel követik a városért, Önökért 
végzett munkám!

Dr. Kepli Lajos polgármester 

Döntött a testület Almádi vezető 
tisztségviselőiről 

November utolsó csütörtökén képviselő-testületi ülést tartott Ba-
latonalmádi Város Önkormányzata, ahol 40 napirendi pontot tár-
gyaltak a képviselők. Többek között a Szervezeti és Működési Sza-
bályzat azon módosítását, amely lehetővé teszi több alpolgármester 
megválasztását.

Mivel a képviselők többsége támogatta a módosítási javaslatot, 
így az elfogadásra került. Kihirdetése után Dr. Kepli Lajos polgár-
mester felkérte Dér András képviselőt alpolgármesternek, aki a 
felkérést elfogadta és a képviselők egyöntetűen támogatták megvá-
lasztását. Ezután a polgármester felkérte Pandur Ferencet második 
alpolgármesternek, aki a felkérést szintén elfogadta és a képviselők 
többsége őt is támogatta.

Mivel Pandur Ferencet korábban megválasztották a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság tagjának, tisztségéről összeférhetetlenség miatt 
lemondott, így a polgármester Schildmayer Ferencet kérte fel bi-
zottsági tagnak, aki a jelölést elfogadta és a testület is megszavazta 
tagságát. Dér András szintén lemondott Humán Bizottsági tagsá-
gáról.

Forrás: Balatonalmádi Város Facebook oldala 

Tájékoztatás 

Január 13-án elindul a Szabadbattyán-Balatonfüred vasúti pálya 
villamosítás kivitelezése, a munkálatok természetesen Balatonalmá-
dit is érintik. Az átalakítás ideje alatt az első körben, január 13. és 
április 28. között vonatpótló buszok közlekednek majd Lepsényig. 

A 2020-as szezonra helyreáll a vasúti közlekedés, de 2020 szept-
ember és 2021 április, vagyis a projekt befejezése között ismét nem 
járnak majd a vonatok, ebben az időszakban ismét vonatpótló bu-
szokat lehet majd az utazáshoz igénybe venni. 

A rossz hír az, hogy a felsővezeték építésének sajnos rengeteg fa 
fog áldozatul esni, sok más település mellett Balatonalmádiban is, 
főként azok a fák, melyek a sínek mentén nőttek. A város vezetése 
mindenképpen megállapodást tervez a MÁV-val azok pótlásáról. 

A kivitelezés sok türelmet és megértés igényel az utazóközönség-
től és az érintett települések, így városunk lakosságától is. A kel-
lemetlenségekért cserébe azonban a közeljövőben, a tervek szerint 
2021 nyarától negyed órával rövidül az utazás Budapest és Almádi 
között, és dízel mozdonyok helyett villany hajtású vonatok járnak 
majd. További jó hír, hogy már most készen vannak a tervek a vas-
útállomás épületének teljes felújítására, valamint az aluljáró mind-
két végén liftek beépítésére, ami végre akadálymentessé teszi majd 
a Balaton-part megközelítését. Erre még legalább 2 évet várni kell, 
hisz a kivitelezés leghamarabb 2021-ben kezdődik meg.

Dr. Kepli Lajos polgármester
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Köszöntők – tiszteletadás Almádi 
legidősebb polgárainak 
Láng Miklós  

Láng Miklós Balatonalmádi legidősebb férfija, nemrég ünnepelte 
100. születésnapját. Láng Miklós a Magyar Kultúra Lovagja, s el-
nyerte a rangos Lőrincze-díjat is. Az évforduló alkalmából Dr. Kepli 
Lajos polgármester köszöntötte az ünnepeltet Veszprémben. Miklós 
bácsi, Isten éltesse jó erőben és egészségben!

írta: JVE 

Cseh József 

Cseh Józsefet köszöntötte fel családja körében az Önkormányzat 
nevében 90. születésnapja alkalmából dr. Kepli Lajos, városunk pol-
gármestere. Még sok egészségben és boldogságban eltöltött évet kí-
vánunk Józsi bácsinak, aki több mint 40 éven át volt a Nitrokémia 
megbecsült dolgozója, közel 30 évvel ezelőtti nyugdíjazásáig. Gra-
tulálunk a jeles évfordulóhoz!

forrás: Balatonalmádi FB oldal 

Beiktatták a rendőrség új vezetőjét 
Balatonalmádiban

Rendkívüli állománygyűlés kertében történt meg az új vezető megbí-
zásának átadása a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon.

A Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság Ve-
zetője, Dr. Fellegi Norbert 
rendőr ezredes, rendőrségi 
főtanácsos úr 2019. novem-
ber 26-i hatállyal megbízta 
Borbély Zoltán rendőr alez-
redes, rendőrségi főtanácsos 
urat – a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság Köz-
rendvédelmi osztályának 
eddigi vezetőjét - a Balaton-
almádi Rendőrkapitányság 
vezetői feladatainak ellátásával. 

A megyei rendőrfőkapitány tájékoztatta az állományt az új vezető 
személyének kiválasztási szempontjairól.

A megbízott kapitányságvezető, Borbély Zoltán rendőr alezredes 
úr röviden elmondta, hogy milyen szakmai elvárások szerint tervezi 
a rendőrkapitányság irányítását.

tartó 1 591 m alsó mederszakaszon valósult meg, mely beruházás 
kivitelezője a Konstruktor Kft. volt. A szükséges beavatkozások 
műszaki megoldásai: burkolatok kiépítése, burkolathiányok 
pótlása, átereszek építése, hordalék visszatartó és eséscsökkentő 
bukók kialakítása, a Veszprémi úti híd alatt mederburkolat 
készítése. Kiegészítő tevékenységként helyenként kerítés építés és 
fasor telepítés is történt. A fasor 95 db mezei juhar ültetésével 
valósult meg.
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGVárosháza hírei
Tájékoztatás és 
együttműködés kérése

A közterületek síkosság-mentesítését a 
Városgondnokság munkatársai és alvállal-
kozója folyamatos készenlétben végzik. 

Balatonalmádi Város közforgalmi útjainak és tereinek hó elta-
karítási és síkosság-mentesítési feladatait az idei szezonban is az 
RD-Master Kft. látja el. (Tájékoztatásul közöljük, hogy a vállalkozó 
minden évben beszerzési eljárás keretében kerül kiválasztásra. Felhívá-
sunkra, egyedül az RD-Master Kft. nyújtott be ajánlatot.)

Havazás és lefagyás esetén folyamatosan dolgoznak az utak meg-
tisztításán. A munkálatok során a kiemelt kategóriába tartozó utak, 
továbbá a legforgalmasabb gyűjtő utak és a meredek utcák élveznek 
előnyt. A lakosság nagyban segítheti az eredményes munkát megfe-
lelő parkolással (lehetőség szerint nem az utcán, hanem saját telken 
belül).

A belváros és a parkok járdáit, a közterületi lépcsők, buszmegál-
lók és parkolók takarítását a Városgondnokság munkatársai végzik. 

Forrás: Internet

Áldott, meghitt ünnepeket, eredményes új 
esztendőt kívánnak a Városgondnokság 

munkatársai!

Ez úton is felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a helyi 
közterületek rendjéről szóló 42/2010. (XII.20.) önkormányzati 
rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa, illetve használója 
köteles az ingatlan előtti járda - járda hiányában másfél 
méter széles területsáv - tisztántartásáról (hó eltakarításáról, 
síkosság-mentesítéséről) gondoskodni. A rendelet célja a 
biztonságos gyalogos közlekedés biztosítása, valamint a balesetek 
megakadályozása. A meredek, keskeny, járda nélküli utcák esetében 
a lakók által járda szélességben történő kétoldali takarítás egyúttal 
biztosítja az út járhatóságát is, amelyeket szórógéppel nem tudunk 
megközelíteni.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a hó eltakarítást és a síkosság-
mentesítést a téli időszak végéig rendszeresen végezzék el, legyenek 
partnereink a munkavégzésben.

A hó- és síkosság-mentesítéssel kapcsolatos problémák, észrevéte-
lek jelzése az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

Munkaidőben: 06 88/542-560
Munkaidőn túl: 06 20/423-11-06

Együttműködésüket köszönjük!
Balatonalmádi Városgondnokság

Új óvoda 
– bővebben a következő számban

Felépült Balatonalmádi új óvodája, s lapzártánk után napokkal a 
legkisebbek már birtokba is vették a szép és modern, új „otthonu-
kat”. Januári számunkban bővebben beszámolunk az átadásról és a 
beruházás részleteit is megosztjuk olvasóinkkal.  

írta: JVE 
kép: Balatonalmádi város Facebook oldala

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és 

sikerekben gazdag, boldog új évet kíván 

Balatonalmádi város Önkormányzata!
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esztendőt kívánnak a Városgondnokság 
munkatársai!

2019. december 20-án, pénteken 14 órától 16 óráig képviselői 

fogadóórát tartok a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 1. 

klubszobájában, ahová szeretettel várom mindazokat, akiknek 

kéréseik, javaslataik, problémáik vannak.

Dér András képviselő

Köszönetnyilvánítás
 Köszönetet mondunk Balatonalmádi Város nevében Vasvári 

Zsombornak, aki éppen Balatonalmádiban nyaralt idén, s itt ünne-
pelte meg 40. születésnapját. Ez alkalomból önzetlen és nagylelkű 
felajánlást tett 400.000 Ft ösz-
szegben, s ezzel az összeggel a 
városi faültetést támogatta. 

A faültetés megtörtént idén, 
október végén Balatonalmá-
diban, a Baross Gábor utcá-
ban, ahová gömbkőriseket 
(Fraxinus ornus ’Mecsek’) ül-
tettünk. 

Ezúton is köszönjük szé-
pen ezt a szép gesztust Vasvári 
Zsombornak.

Juhász Sándor 
kertészmérnök, parkfenntartási vezető 

Papírzacskó vagy műanyag? 
II. rész 

A fémdobozos vagy a műanyag palackos üdítő 
jobb a környezetnek? 

A fém, mert azt még a papírnál is könnyebb 
hasznosítani. Egyes becslések szerint az Egyesült 
Államokban eddig készült összes aluminimum 75 
százaléka még ma is használatban van! Ráadásul 
ez a legértékesebb a szelektíven gyűjthető hulla-
dékok közül.

Tényleg jobb a fák kivágásával járó papírzacskó 
a műanyagnál?

Igen, mert a papír a műanyagnál könnyeb-
ben és többször újrahasznosítható. Ráadásul az 
újra-papír minősége szinte megegyezik a frissen 
gyártott papíréval. A műanyag szerkezete viszont 
sokat sérül az újrahasznosítással, a minősége is 
romlik, csak egyszer, legfeljebb kétszer lehet újra-
hasznosítani, ezután mindenképp a szeméttelepre 
kerül.

Igaz, hogy a vászontáska többet árt a környe-
zetnek, mint a műanyag szatyor?

A vászontáska legyártása tényleg jobban terheli 
a környezetet, pl. mert nagyobb a víz és energia-
igénye, és az alapanyagához termőföldre is szük-
ség van, sőt szállítani is erőforrás igényesebb. Egy 
vászonszatyor, ha amúgy is otthon feleslegessé váló ingből, ruha-
neműből varrjuk, már jóval kisebb ökológiai lábnyomot jelent. A 
legjobb, ha tartós dolgokat szerzünk be, és addig használjuk őket, 
amíg csak lehet! A vászontáska azért is jobb, mert a műanyag sok-
kal lassabban bomlik le, ezért az eldobása szennyezi a környezetet, 
az óceánokban összegyűlve eltömíti az állatok emésztő vagy légző 
rendszerét.

Ha csirkét eszek marha helyett, lassítom a globális felmelegedést?
Igen! A kérődző állatok gyomrában rengeteg metán szabadul fel, 

ami a széndioxidnál huszonháromszor erősebb üvegházhatással jár. 
Emiatt a bárány, marha és tejtermékek fogyasztása nagyban hozzá-
járul a klímaváltozáshoz. 1 kg marhahús előállítása háromszor any-
nyi üvegházgázt termel, mint ugyanennyi sertésé. De a legjobban a 
csirkével járunk, az fele annyi szén-dioxidot termel, mint a disznó. 
A csirkét már csak a zöldségek, gyümölcsök előzik meg, ez a sorrend 
azonban a hús szállítása miatt már könnyen változhat. Ezért egy 
hazai sertéstarja környezetkímélőbb lehet, mint egy távoli országból 
érkező csirkemell. Azonban fontos megjegyezni, hogy a környezeti 
terhelés nem csak ettől függ. Lényeges szempont az is, hogy mennyi 
víz és föld szükséges az élelmiszerek előállításához. De a marhahús 
ebből a két szempontból is messze a legrosszabb. 

Az ENSZ becslése szerint az ételek megválogatásával üvegházha-
tású gázok kibocsátása akár 15 %-kal is csökkenthető 2050-re.

 
Balatonalmádiban a Közszolgáltató ÉBH Nonprofit Kft és a 

gyűjtés-szállítást végző Balkom Kft többféle lehetőséget biztosít. 
Alább részletezett papír, műanyag és fém hulladékok együtt kerül-
nek gyűjtésre, a szétválogatás később, a válogató üzemben történik.

 
SÁRGA KUKA - Műanyag, italos karton, alumínium italos 

doboz
PAPÍR - Újságpapír, kartonpapír (szétszedve, laposra taposva)
MŰANYAG (kimosva, laposra taposva) - Műanyag palackok, 

nejlonzacskók, fóliák, háztartási flakonok,, italos kartonok.
FÉM - alumínium sörös és üdítős fémdobozok
Nem gyűjthető benne vegyszeres, olajos flakonok, fogkefék, mag-
nó-, videokazetta, Nikecell, Hungarocell, gyermekjátékok, kerti 

bútorok, növényvédő szerrel, festékkel szennye-
zett műanyag. Ha valaki nem akarja szétszedni a 
pizzás dobozt akkor inkább a kommunális, szürke 
kukába dobja!

 
Az évente egy alkalommal igénybe vehető in-

gyenes házhoz menő lomtalanítás max. 3 m³, 
nem konténeres

 
Zöldhulladék gyűjtés, ami nem kötegelhető 

azt egyelőre a bio lebomló zsákban gyűjtjük a 
nyesedéket kötegelve

 
SZÜRKE KUKA – Kommunális hulladék, 

ami máshova nem tehető.
 
De a legjobb: a nulla hulladék! Legalábbis ott, 

ahol meg tudjuk oldani. Saját komposztáló (akár 
a kertben ásott gödör is megteszi), visszaváltható 
üvegek, zacskók, szatyrok a kosárban a bevásárlás-
hoz, ivóvízként csapvíz a műanyagpalackos vizek 
helyett, csomagolásmentes termékek. 

És aki még olvasni szeretne a témában: szelektiv.
hu, humusz.hu, italoskarton.hu, karton.hu.

 Töltési Erzsébet, Honismereti és Városszépítő Kör
 Forrás: Index képbehozó, balkom.hu
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4 FOR EUROPE
Iskolánk sikeres lánycsapata így számol be a a 4 FOR EUROPE 

európai uniós témájú versenyről, amelyet középiskolások számára 
rendez az Európai Bizottság:

„ 4 for Europe , azaz négyen Európáért
Ez a neve a csapatversenynek, melyen részt vettünk, és az előkelő 

negyedik helyet zsebelhettük be. Az online fordulóban több mint 
100 csapat közül bejutottunk a regionális döntőbe, a legjobb 10 
csapat közé.

Ott az Európai Unióval kapcsolatos lexikális tudás mellett a kre-
ativitásunkra is szükség volt. Egy tematikus napot kellett megszer-
veznünk, bemutatva az Európa Uniót és az Európai Parlamentet 
diáktársainknak.

Ez a feladat volt a kedvencünk, maximális pontot értünk el ben-
ne, de sajnos bosszantó 0,13 ponttal lemaradtunk a dobogóról. 
Nem keseredtünk el, jövőre újra indulunk a versenyen és reméljük 
mi leszünk azok, akik majd Strasbourgba repülhetnek.”

DLSB a becses nevünk, 
Almádi a székhelyünk!
D, mint diákközpontú vezetés,
L, mint liberális nevelés,
S, mint segítség az élethez,
B, Brexit, hogyha lesz.
Napelemek, felújítás, 
Uniós a támogatás.
Két dolog, mi fontos nekem,
Környezet és a védelem!
Angliában kezdtem utam,
Velencében gondoláztam,
Prága és Málta jövőre,
Köszi, Schengen-övezete!
Svédország álmaim helye,
Egyetemek tömkelege,
Választhatok, mit akarok,
Hisz tandíjon nem aggódok.
Minden, mit itt megtanultam
Erasmuson alkalmaztam,
Angol, olasz, magyar, német,
Bárhol könnyebb így az élet.

Homonnai Petra, Gelencsér Luca, Pődör Anna, Kertay Panna

Utazás Németországba
2019. november 3-9.
Erasmus+ Drama-Based Teaching, Conflict Prevention and 
Critical Thinking (2018-1-ES01-KA229-051135) projekt

2018-2020 között zajló 4 partnerintézménnyel közös Erasmus+ 
projektünk újabb állomásához érkezett. 

2019. november 4-én 
8 diákkal kezdtük meg 
a drámatechnika konf-
liktus-kezelésben való 
alkalmazását célzó tevé-
kenységet egy spanyol-
belga-német-magyar 
nemzetközi csapatban 
Heusenstammban, Né-
metországban. A témánk 
a kulturális sokszínűség, különbözőség. A projektnek a Frankfurt 
közelében található 1200 fős diáksereggel és 90 fős tanári karral 
rendelkező Adolf-Reichwein Gymnasium adott helyet.

Az első napot a hivatalos megnyitóval kezdtük, ahol Siegfried 
Ritter igazgató úr üdvözlő szavai után megnéztük a diákok által ké-
szített rövid bemutatkozó filmeket, amelyek városukat, iskolájukat 
valamint nemzeti kulturális örökségüket érintették. Ezt követően 
hagyományosan a vendéglátó ország egy a kultúrája szerves részét 
képező irodalmi mű színházi átiratát mutatja be. Egy 19. századi 
frankfurti orvos-pszichológus gyermekeknek írt tanmeséit, intel-
meit dolgozta fel a német csapat modern köntösben újragondolva. 
Még aznap délután megtörtént a héten feldolgozandó téma törté-
netekké alakítása, illetve a társaság 3 színjátszó csapatra bontása. A 
véglegesített történetet, problémát ezek a csapatok a hét folyamán 
dolgozták fel adott drámatechnikai módszerrel.

A 2. nap délelőttjén munkanap volt az iskolában bemelegítő gya-
korlatokkal, majd csoportos próbákkal. Az invisible theatre szabad-
téri gyakorlása után, másnap már élesben készültek a felvételek a 
vasútállomáson. Délután idegenvezetővel ismerkedtünk Frankfurt 
óvárosával. A városnézés után az English Theatre-ben a Sweeny 
Todd - Demon Barber of Fleet Street c. musicalt láthattuk egy brit 
társulat fantasztikus előadásában.

A 3. nap első része is próbákkal és videófelvételek készítésével 
telt, majd diákjaink a vendéglátóik tanóráit látogathatták meg. 
Ezzel párhuzamosan tanáraik tréningeken, workshopokon vet-
tek részt olyan a projekthez kapcsolódó témakörökben, mint pl. 
videókészítés és -editálás. Ezt a délután során kirándulás követte a 
közeli fagerendás házairól híres Seligenstadtba, majd az iskolában 
közös pizzázásnak és fergeteges disconak lehettünk részesei német 
diákok szervezésében.

A csütörtöki hagyományos kiránduláson Heidelbergbe látogat-
tunk, és jártuk be a város híres egyetemét, egyetemi könyvtárát, va-
lamint fellegvárát, így ismerkedtünk Németország kulturális örök-
ségének egy régi korokat idéző szeletével.

A héten közösen készített „termékeinket” a pénteki zárónapon 
mutattuk be. 3 csoportban készült 3 előadás a kulturális különbsé-
gek témakörében, melyek közül egyik egy hagyományos színdarab 
(forum theatre), a másik az ún. láthatatlan színház (invisible theatre) 
és a harmadik az életképek (image theatre) voltak. Diákjaink nagy 
lelkesedéssel és lélekjelenléttel, konstruktívan vettek részt mind-
egyikben. A nap hátralévő részében szabadprogram (korcsolyázás, 
városnézés, vásárlás, szülinapi buli stb.) keretében a vendéglátó csa-
ládokkal tanárokkal töltöttük az időt és búcsúztunk el Frankfurttól. 

Simon Orsolya (projektkoordinátor)
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Jótékonysági bál
Nagy sikerrel zajlott le a Györgyi Dénes Általános Iskola hagyo-

mányos jótékonysági szülői bálja november 16-án. 
Nem kis érdeklődés fogadta az eseményt, mely már negyedszerre 

került megrendezésre 2016 óta, hiszen 183 belépőjegy kelt el, ami 
igencsak felülmúlta az előző évek vendégszámát. A szervezők persze 
mindent meg is tettek, hogy a jelenlévők maximálisan jól érezzék 
magukat, az amúgy is gyönyörű Magtár Rendezvényhelyszín föld-
szintjét hangulatos őszi dekorációval tették ünnepibbé. Ács Atti-
la igazgató, mint a bal házigazdája mellett Fábián László az iskola 
nyugdíjazott igazgatója, Sziráczky Valéria Szülői Munkaközösség 
elnöke és dr. Kepli Lajos a város polgármestere is köszöntötte a ven-
dégeket. Humoros prózai előadással alapozta meg a jó hangulatot 
az iskola két növendéke, majd egy kis keleti varázst csempészett a 
Yildizlar hastánccsoport az estélybe.

Az ízletes vacsoráról a Mélytányér étterem gondoskodott, a desz-
szertekről pedig sütésben jártas anyukák, akik finom házi készítésű 
süteményekkel pakolták tele a svédasztalt.

Sakk Matt Company együttes volt az idén a hangulatfelelős, akik 
a széles repertoárukkal sokakat meggyőzött és a táncparkettre szó-
lított. Ha valaki mégsem találta meg azt a bizonyos fényes fekete 
lakkcipőjét, annak alternatíva volt az előtérben megrendezett bor 
rulett játék, melyet egy kreatív „hegy leve” kedvelő apuka talált ki. 
Persze lehetett szülőtársakkal, tanárokkal ismerkedni, beszélgetni is 
a visszafogattabb vendégeknek, megvitathatták kötetlenebb formá-
ban gyermekeik előmenetelét vagy kevésbé szerencsés esetben elő 
nem menetelét...

Véleményem szerint minden Györgyis bál egyik fénypontja a 
„bátor” tanárokból és szülőkből álló tánccsapatának produkciója, 
amely most sem nélkülözött játékosságot, humort és iskolaigazga-
tót!

Ahogy az előző években, úgy az idén sem maradhatott el a tom-
bola, sok értékes nyeremény került kihúzásra, a szerencsésebbek 
akár több ajándékkal gazdagabban térhettek haza, akiknek viszont 
nem termett babér, azokat talán az ötödik bálon kárpótolja a sors.

A hajnali háromig tartó vigasságon mindenki jól érezhette magát 
ki- ki a temperamentuma szerint.

A bál bevételéből mely adódott a báli belépők, támogatói jegyek-, 

illetve tombolajegyek vásárlásából az iskola udvarának fejlesztése 
folytatódik tovább. A munkálatok az utóbbi hetekben el is kezdőd-
tek, így az ország -szerintem- egyik legszebb helyén lévő iskolája 
még élhetőbb- vonzóbb lesz a diákjai számára. Ez nem kis cél, hi-
szen ebben az oktatási formában töltik el a legtöbb évüket a gyere-
kek, legyen ez minél önfeledtebb és boldogabb . 

A szervezésben oroszlánrésze volt a Szülői Munkaközösségnek, 
különösen Sziráczky Valinak és Földi Angélának, de nagy köszönet 
és hála minden tanári, szülői segítőnek, támogatónak, felajánlónak, 
akik bármilyen módon hozzájárultak a jótékony célhoz!

Nagy Veronika, szülő 

A FOOL MOON együttes koncertezett a Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola tornacsarnokában.
A műsor során egy acappella zenetörténeti előadáson vettünk részt. 
Hasznos és szórakoztató programban lehetett részünk.

Sikerek a Bolyai csapatversenyen 
matematikából és magyarból
Matematika

Iskolánk 18 csapattal 
szerepelt a Bolyai matema-
tika verseny megyei fordu-
lóján.

4 csapat jutott a legjobb 
tíz közé. Az ötödik osztá-
lyosok közül Bagó Petra, 
Kovács Flóra, Kővári Kincső, Gulyás Dorka csapata megyei harma-
dik helyezést, a hetedik osztályosok közül Ács Gergő, Buda Roland, 
Gáspár Bence, Körmendi György csapata megyei első helyezést ért 
el. A hetedik osztályos csapat az országos döntőbe jutott. Az or-
szágos döntőt Budapesten rendezték meg november 23-án, szom-
baton. Itt hetedikes csapatunk országos nyolcadik helyet szerzett 
magának a harminckilenc induló csapat közül. 

Sári Gyuláné legeredményesebb tanári felkészítőként tanári fő-
díjat kapott.

Magyar

Alsó tagozaton 3. és 4. osztályosoknak szervezték meg a versenyt, 
melyre iskolánkból 7 csapat nevezett. A legjobb eredményt a Szöveg 
királyai 3. osztályos csapat érte el. Bató Medox, Benedek Zétény, 
Fabó Marcell és Kádár Simon az előkelő második helyezést szerezte 
meg. Felkészítő tanáruk: Szántód Helga

A felső tagozaton 4 csapat jutott be az évfolyamán legjobban tel-
jesítő 10 csapat közé a megyei fordulón. Közülük a legeredménye-
sebb az 5. osztályos csapat lett. Gulyás Dorka, Kovács Flóra, Kővári 
Kincső és Mandl Maja az 5. helyezést érték el a megyei versenyen.

A felső tagozatosok felkészítő tanára Völgyi Zsuzsa volt.
Gratulálunk csapatainknak és további eredményes versenyzést, 

sok sikert kívánunk. 
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Közösségi felajánlások
Ősszel újabb felújításokra került sor iskolai udvarunkon a bizton-

ságos és esztétikus környezetünkért, szülői összefogás keretében. A 
sportpályák lelátóinak festése a Hoffmann-Gyarmati szülőpárosok 
kooperációjában, az aszfaltrajz játékok felújítása és bővítése pedig 
Biróné Kovács Beatrix szervezésében történt meg. A munkálatok a 
segítő szülők aktív részvételével, egyéni és a Szülői Munkaközösség 
anyagi támogatásával jöhettek létre.

A gyermekek és a pedagógusok nevében hálásan köszönjük!
Zanathy László,  igazgató

Eredményeink a mezei futóversenyen: 
Szép őszi időben zajlott Balatonalmádi sportpályáján a diákolim-

piai körzeti döntő. Diákjaink lelkesen és fegyelmezetten vettek részt 
a küzdelemben, mindent megtettek a sikerért. Minden csapatunk 
éremmel tért haza, a legkiemelkedőbb csapataink az I. kcs-os fiúk és 
a IV. kcs-os lányok voltak. Gratulálunk!

I. kcs. 
Fiúk: csapatverseny: I. helyezés Csapattagok: Gál Domonkos, Lász-
ló Szabolcs, Geiszt Simon, Wéhli Bánk, Hoffmann Bálint 
egyéni: 1. Gál Domonkos  3. Geiszt Simon
Lányok: csapatverseny: III. helyezés
Csapattagok: Vajai Luca, Czoma Luca, Bozzay Blanka, Markó Dal-
ma, Markó Dorka,

II. kcs.
Fiúk: csapatverseny: II. helyezés Csapattagok: Szabó Nándor Bíró 
Martin, Keszei Csanád, Tompos Noel, Szűcs Olivér, Tóth Benedek
egyéni:  2. Bíró Martin  3. Szabó Nándor
Lányok: csapatverseny:  III. helyezés
Csapattagok: Nagy Emma, Budai Kíra, Sikes Vivien, Takáts Barba-
ra, Dávid Boglárka

III.kcs  
Fiúk: csapatverseny: III. helyezés Csapattagok: Beődi Bence, 
Bagarus Andor, Lendvai Péter, Szántó Dániel, Berki Balázs
Egyéni:  3. Beődi Bence

Lányok:  csapatverseny: III. helyezés
Csapattagok: Murai Rebeka, Bokros Kincső, Takáts Boglárka, 
Koronczai Ármina, Czintos Kata

IV. kcs. 
fiúk: csapatverseny: II. helyezés 
Csapattagok: Somorácz Olivér, Szántó Benedek, Nagy Huba, Rácz 
Robin, Kocsis Barnabás
Lányok:  csapatverseny: I. helyezés
Csapattagok: Mesics Borbála, Bíró Dominika, Somorácz Luca, 
Szabóki Szonja 
Egyéni:  1. Mesics Borbála,  2. Somorácz Luca,  3. Bíró Dominika

Nyílt nap
Hagyományosan ebben az évben is az iskolánkba járó gyermekek 

szülei bepillantást nyerhettek  1-1 tanóraóra munkájába. Láthatták  
gyermekeiket a tanulás folyamatában, esetleges kérdéseikre választ 
kaphattak a tanároktól, tanítóktól.  A családias hangulatban zajló 
tanórák ebben az évben is nagy érdeklődésre tettek szert. Köszönjük 
a nagyarányú részvételt!

Ökoiskolai hírek
Intézményünk részt vett az ősz folyamán „A Világ Legnagyobb 

Tanórája” elnevezésű világszintű oktatási projektben, melyen ke-
resztül minden gyermek megismerheti a fenntartható fejlődést szol-
gáló Globális Célokat. A program része volt az ÉLET-FA pályázat, 
melyre a 2. a osztály lelkes természetbúvárjai is beneveztek. Heteken 
át tartó megfigyeléseikből készült pályamunka az országos verseny-
ben 2. helyezést ért el. 

A 2019. év emlőse a Hiúz. A Vadonleső program és a Magyar 
Természettudományi Múzeum országos rajzpályázatokat hirdetett 
rejtőzködő életmódú, védett ragadozónkkal kapcsolatban. A pá-
lyázatra rengeteg alkotás érkezett be az ország minden részéből. A 
2.a osztály „Hiúzságom egy napja” kategóriában beadott csoportos 
munkájával  1. helyezést kapott. Az osztályt képviselő 6 fős csapat 
2019. 11. 22-én, Budapesten, a múzeumban vehette át a díjat a 
Hiúz Gála és forgatag c. nagyszabású és rendkívül színvonalas ren-
dezvény keretében.

Városunk az iskola melletti Séd-patak partján nagyszabású faülte-
tést végzett. Ennek részesei lehettek a 2. évfolyam tanulói, amelyhez 
az apropót a „Mindent az erdőről” projektverseny egyik feladata 
adta. A gyerekek 5 db mezei juhart ültettek el és fogadtak örökbe.

Trázsi Erika szervező
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Hálás szívvel köszönjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balaton-
almádi csoportjának támogatását, a Balatonalmádi Néptáncműhely 
és Gurgolya Tánccsoport közreműködését. Köszönjük Balogh Csa-
ba és a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület, valamint a Rendőrség 
segítségét a felvonulás biztonságos lebonyolításában. Nagyon kö-
szönjük Sipos-Kerese Évának a finom UKKO Teákat, valamennyi 
önkéntesünknek, az óvónőknek és a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár dolgozóinak a sok segítséget, valamint Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának a támogatást.

Örömmel adjuk hírül, hogy a szeptember végén lezárult „Kis(v)
ágyunk” adománygyűjtő kampányunk keretében - amelynek cél-
ja az Almádi Magocskák Óvoda számára 140 db ágy árának össze-
gyűjtése volt –, a hatalmas összefogás eredményeként 1.397.462 Ft 
gyűlt össze. Ezúton is hálásan köszönjük valamennyi adományozó-
nak és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a gyűjtés során 
kitűzött célt elérjük, sőt, felülmúljuk azt.

Az adományt az Alapítvány – az óvoda vezetőségével egyeztetve - 
140 db óvodai fektetőágy, 9 db óvodai görgős tároló, 173 db óvodai 
vászon lepedő, egy tornaszőnyeg, egy ejtőernyő és egy karika mászó 
megvásárlására fordította. Köszönjük minden óvodás nevében!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei

A Magocskák Alapítvány hírei

A Márton napi családi délután 
és lámpás felvonulást idén is nagy 
érdeklődés kísérte Több, mint 240 
gyermek és felnőtt vett részt az immár 
hagyományos rendezvényünkön nov-
ember 9-én.

Nagy sikert aratott a Szent Márton útja óriás családi társasjáték, 
a libás ügyességi játékok, és a mesék Szent Márton életéről Töltési 
Zsóka előadásában. A gyerekek lámpásokat, libás képeslapot, mag-
képeket készíthettek, logikai játékokat próbálhattak ki Szent Már-
ton ünnepéhez kapcsolódóan. A Balatonalmádi Néptáncműhely 
és Gurgolya Tánccsoport tagjai néptáncbemutatójuk után a gyere-
keket is bevonták a népi körjátékokba. Közös tánc zárta a PKKK 
nagytermében a programot, és ezután következett a lámpás felvo-
nulás a Szent Erzsébet Ligeten át, ahol felcsendültek az óvodában 
tanult libás énekek.

Az esemény egyik meghatározó momentuma volt, hogy a játékok 
során összegyűjtött pecsétekért a gyerekeknek lehetőségük volt adni 
is, hiszen Szent Márton szellemiségét követve a jutalmul kapott 
Márton-kifli felét megoszthatták. A gyerekek adományaiból így 
összegyűlt „fél-kifliket” a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balaton-
almádi csoportjának tagjai a vasárnap délelőtti szentmisén osztották 
szét.

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Balatonalmádi Anno II. 2900.-

Balatonalmádi Anno III.  3000.-

Káptalanfüred évtizedei  1900.-

Almádi füzetek I.; II.   300.-

Almádi füzetek V.; VII.; VIII.; XI.; XII.  500.-

Almádi füzetek VI.; IX.; X. 1000.-

Almádi füzetek XIII., XIV., XV.   1200.-
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Mikor-hová-miért?

Almádi Randi

MINDENKI KARÁCSONYA!

MEGHÍVÓ

A Vörösberényi Polgári Olvasókör szeretettel 

vár minden kedves érdeklődőt a hagyományos

T   Mindenki Karácsonya  T

ünnepváró rendezvényére

2019. december 23-án, 16:00 órakor

 a vörösberényi posta előtti téren és a parkolóban. 

Örülnénk, ha idén is csatlakoznának a műsor utáni 

szeretet-vendéglátásunkhoz saját süti kínálásával! 
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A legszebb ajándék:

Almádi Randi
Kedves Házaspár!

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket az A lmádi Randi elneve-
zésű szerelmes kalandtúránkra! Gazdagítsátok házasságotokat, aján-
dékozzátok meg egymást közös élményekkel!

Az Almádi Randi egy házaspároknak szóló, 2019.12.15-2020.02.14. 
között tartó, párkapcsolatépítő programsorozat számos helyszínnel 
és feladattal. A vállalkozó kedvű házaspárok regisztrációval tudnak 
csatlakozni a programhoz az almadirandi@gmail.com- on. Sikeres 
regisztráció után indulhat a játék! Olyan feladatokat küldünk ki 
a pároknak, melyekkel újra közel vagy még közelebb kerülhetnek 
egymáshoz, és kicsit fel is frissíthetik kapcsolatukat. A játék végén
legalább öt feladatot teljesítő pár között ajándékokat sorsolunk ki. 
Kalandra fel!

Tegyetek a házasságokért, szerezzetek örömöt egymásnak! Várjuk 
jelentkezéseteket!

Szeretettel,
a szervezők, a program házigazdái - Krizsán Krisztián és Éva

almadirandi@gmail.com

Kövessetek minket!

Bolhapiac 

december 15-én lesz 

a városi piactéren. 

2020. február 1-jén 9.00-kor a 

Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 

évi rendes közgyűlését tartja a Pannónia 

Kulturális Központban

 

2020. február 01-jén 19.00 órai kezdettel 

pedig Horgászbál!

 

Részletek a www.bashe.hu oldalon és 

az BASHE facebook oldalán.T T



hogy általánosít az egész világra, minden vallásos emberre, ezáltal 
pedig ránk is érvényes.

Mint ahogyan vannak olyan alakok, akiket nem engedek be a ka-
pun, úgy később a lakásba sem, úgy vagyok újabban ezekkel a felmé-
résekkel és hírharsonákkal. Egyesek ugyanis mindjárt a saját nappa-
limban akarnak lehülyézni egy-egy tévécsatornából vagy világhálós 
fórumon, az viszont megengedhetetlen. Ilyenkor a legegyszerűbb 
megoldás, amit a pofakönyvi rekeszemben [sokaknak facebook 
fiók] is alkalmazok: egyszer s mindenkorra ki kell zárni olyanok 
bejutását, akik arra méltatlanok. Ilyen egyszerű! Nem akarok hu-
hogni, sőt rémhíreket sem terjeszteni, de ahogyan most állunk, a 
keresztényüldözés egyelőre csak más égtájakon és kontinenseken 
elfogadott, ámbár veszélyesen feszegetik a kereteket egyes európai 
országokban is. Elképesztő kettősbeszéd, kétféle mérce és arcátlan 
propaganda jellemzi a XXI. század alattomos vallástalanítási próbál-
kozásait, amelyet a fiatalabb generációk elbizonytalanításával kez-
denek. Vegyük már észre, hogy a lelkekért folyik a kíméletlen harc! 
Nem elég, ha csak imádkozunk, nehogy begyűrűzzön hozzánk is, 
hanem szóvá kell tenni, fel kell lépni ellene mindenkinek. Van, aki 
csak a saját portáján, mások a szomszédságban vagy a városában és 
így tovább.

III. Ady és József Attila Istenes versei sokáig rejtve maradtak a ge-
nerációm szemei elől. Az iskolában még csak véletlenül sem kerül-
tek be a szöveggyűjteményekbe, az irodalmi folyóiratok nem ezeket 
közölték. Ha idézték őket, akkor a munkásmozgalmi mondaniva-
lónak ki kellett domborodnia, így aztán a családra maradt a valódi 
Ady és az igazi József Attila megismertetése. A sok gyönyörű kará-
csonyi vagy istenes vers közül az Ady-emlékév végén azért mégis 
inkább egy korai alkotásával idézzük meg őt, amelyet még nagyon 
fiatalon írt. 1883-ban ugyanis még csak 6 éves volt, amire a Kis 
karácsonyi ének című verse emlékezik:

Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,

Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban

Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet

Szépen igazolnám.

Nekem, fiatal koromban nagyon tetszett volna ez a vers. Most, 
hogy megöregedtem, még jobban tetszik.

Czuczor Sándor

Krónika
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Karácsonyaink, szilvesztereink és 
újéveink
Három tételben

I. A naptári év végén szinte egybefolyik a három ünnep, pedig tel-
jesen más jellegűek. Ez nem csupán a keresztény kultúrkörben van 
így, hanem a Hanuka nyolc napos és Kwanzaa hétnapos példáján 
keresztül érvényes Európán kívül Észak-Amerikára meg Afrikára is. 
A mi nemzedékünk utáni generáció már hajlamos egybevonni az év 
végi ünnepeket, holott az Advent és a Karácsony teljesen más tar-
talmú és eltérő jellegű, mint a Szilveszterrel egybeolvadó Újévi mu-
latozás. Ámbár az utóbbiakat is különválasztják egyes országokban.

Nekem már kis gyermekkorom óta az Advent jelentette az év Ka-
rácsony előtti legszebb időszakát, amikor a titokzatos várakozással 
és elcsendesüléssel és két öcsém félhivatalos felügyeletével vártam 
vágyaim beteljesülését. Nem lehettünk olyan szegények, hogy a 
három gyermeknek ne jutott volna valami különleges ajándék a 
mindent átható szülői gondoskodáson és szereteten túl. Így for-
dulhatott elő, hogy jómagam elég idősen, azaz 12 évesen tudtam 
meg a gondosan őrzött  titkot a karácsonyfáról és még később az 
ajándékokról, amiről mások már az óvodai pletykákból értesülnek 
manapság.

Érdekes módon külföldi barátaim hasonló tapasztalatokról szá-
moltak be, pedig lényegesen jobb anyagi körülmények között 
nőttek fel, mint én. Nevezhetjük ezt családi féltésnek, konzerva-
tív hozzáállásnak, avagy akárminek, de nem ártott. Sok mindent 
furcsállottam persze, de nem ártott meg az óvatos tájékozódás. 
Mindezzel együtt tiszteltem mások adventi, karácsonyi, illetve újévi 
szokásait – sőt tanítottam is, mint ahogyan a testvériskoláinkban 
hasonlóképpen cselekedtek az ottani kollégák.

II. Időről-időre átértékelnek majdnem mindent egyes forradalmi 
hevületű firkászok, filmrendezők és művészek, ami még nem len-
ne baj, ha csupán a saját maguk szórakoztatására tennék. A gond 
az, hogy a lehető legszélesebb közönséghez szeretnének szólni, így 
aztán az írott és az elektronikus sajtó, valamint a szórakoztatás hi-
hetetlenül sok zugába férkőznek be. Még véletlenül sem a szólás-
szabadságot – az alkotói szabadságról nem is szólva - akarom ezzel 
megkérdőjelezni, hanem a lélekfertőzési parttalanságot, a károm-
lási és káromkodási szabadosságot, sőt felelőtlenséget. Esetleg azt 
is mondhatnánk nyugodtan, hogy a kutya ugat, a karaván meg 
halad, vagy haladna, ha meggondolatlan csaholással nem bizony-
talanítanának el több karavánt időről-időre. Nem csak elmondják, 
ismertetik vagy ábrázolják a maguk zavaros álláspontját, hanem azt 
követelik, hogy kizárólag az ő álláspontjukat fogadják el.Vajon mi-
ért folytatódik ez a szívós ellendrukker, olykor ellenséges kampány, 
amikor végig elenyésző kisebbségben érezhetik magukat? A köze-
lebbi cél persze az elbizonytalanítás, a végcél pedig egy nihilista, 
társadalomromboló magatartás elfogadtatása. Vagy még rosszabb? 
Vajon kinek jó olyan cikkek közzététele, amelyeknek már a címei 
is árulkodók:„hogyan ússzuk meg a karácsonyt, mit tegyünk, ha már 
tele van a hócipőnk az ünnepekkel és hova meneküljünk, ha karácsony-
mentes kikapcsolódást akarunk”, stb.

Mindennek a teteje az a felmérés, annak is a miértje, amelyet az 
Egyesült Államokban éppen a közelmúltban tettek közzé. Ebben 
a kompilációban a résztvevők intelligenciahányadosát mérték és a 
következtetésük szerint, aki vallásos volt, annak alacsonyabb lett az 
eredménye, mint az ateistáknak. Arról szó sem esett, hogy kik mér-
ték és milyen módszerekkel. Talán ez még nem is lett volna olyan 
botrányos, ha két hazai internetes újság ezt nem úgy adja tovább, 
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Adventi családos nap a plébánián 

November 30-án megrendezésre került a hagyományos adventi 
családos készülődés a Szent Imre  Plébánián. A rendezvény nagy 
érdeklődésre talált a plébánia családjai körében, 20 család töltötte 
meg a templomot, majd a plébániát.

A templomi  közös ima és ének mellett a gyertyagyújtás  szer-
tartása segítette az elmélyült lelki készületet.  A szülők, gyerekek, 
nagyszülők lelkesen vetették bele magukat az adventi koszorú és 
asztaldísz készítésébe, a jókedvű alkotás és beszélgetés igazi kará-
csonyi hangulatot teremtett. A szorgos kezek alatt szebbnél-szebb 
egyedi alkotások készültek.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei finom mézeseket és 
gipszformákat készítettek, amelyeket a gyerekek saját ízlésük szerint 
díszítettek. A legkisebbek karácsonyi meséket hallgathattak. A ké-
szülődésben elfáradt résztvevők finom falatozással és János atya áldó 
szavaival zárták a délelőttöt. 

Töltési Erzsébet 

Balatonalmádi Család- és 
Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálat

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi időszakban a Bala-
tonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat 
ügyfélfogadási rendje megváltozik, és az alábbiak szerint alakul:

Utolsó, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap 
2019. december 20. (péntek) 8.00–13.00-ig.

Az ünnepi időszakban ügyeletet tartunk:
december 23. (hétfő) 9.00-14.00
december 24. (kedd) ZÁRVA
december 25. (szerda) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 26. (csütörtök) ZÁRVA – munkaszüneti nap
december 27. ZÁRVA
december 30. (hétfő) 9.00-14.00
december 31.( kedd) 9.00-12.00
2020. január 1.(szerda) ZÁRVA - munkaszüneti nap
2020. január 2. (csütörtök) 9.00-14.00
2020.január 3. péntek 9.00-13.00

Első, teljes munkarend szerinti nyitvatartási nap
2020. január 06. (hétfő) 8.00-18.00-ig.

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 
gondozasbalmadi@chello.hu
Telefonon, a következő elérhetőségeken találhatják meg munkatár-
sainkat a fent megjelölt nyitvatartási időben: 08-88-542-551
A segítség elérhető az ünnepek alatt is!

A Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat által 
működtetett készenléti telefon a fent leírt ügyeleti időn kívül, krí-
zishelyzetben hívható szám: 06 20-378-9527

Az ünnepek alatt sincs egyedül, ha magányos, lelki válságba ke-
rült a „Kapcsolat” Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyene-
sen hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból: 
116-123 vagy 06/88/422-205.

Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszakáldoza-
tává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes és 
mobilhálózatról.

06-80/20-55-20 Országos Kríziskezelő és Információs Telefon-
szolgálat.

Ha otthontalan, fedél nélkül élő embert lát, aki segítségre szorul, 
hívja az Utcai Szociális Segítők egyesületének Regionális Diszpé-
cserszolgálatát 

a 06-34/ 511-028 éjjel-nappal hívható telefonszámon.

„Az igazi szeretet sohasem fél attól, hogy túl sokat talál adni.”

Mint minden évben, így most is szeretnénk felhívni a figyelmet 
az adományozásra.

A tavalyi évben számos család, gyermek és felnőtt karácsonyát 
tudtuk megszépíteni az Ön segítségével!

Az Advent újra itt van és közeleg a Karácsony! Ilyenkor szeret-
nénk, ha mások is örülnének és ők is éreznék ennek az Ünnepnek a 
csodáját. Talán ezért van az is, hogy ebben az időszakban szíveseb-
ben adunk és bízunk benne, hogy adományaikkal segíthetjük, hogy 
mások se szenvedjenek szükséget. Ezen tervünk megvalósításához 
kérjük ismét az Ön támogatását!

Szívesen fogadunk tartós élelmiszert, édességet, tisztítószere-
ket és tisztálkodó szereket. 

Az adományokat december 13-ig az intézményben (Baross 
Gábor u 32.) várjuk, illetve tudjuk fogadni.

Ezen kívül kérjük, hogy amennyiben módjukban áll, csatlakoz-
zanak a Lounge Café által szervezett adománygyűjtési akcióhoz is!

Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás re-
ményében kívánunk mindenkinek 

Békés, boldog karácsonyt és örömökben gazdag újévet!

Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető 
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Kedves Almádi lakosok!
Közeledik a karácsony a szeretet ünnepe. Sürgés-forgás a konyhá-

ban, vendégvárás, finom ételek, sütemények készülnek szinte min-
den házban. De sajnos sokan vannak olyanok is, akiknek nem jut 
vagy csak nagyon kevés étel kerül ilyenkor az asztalra. 

Ha túl sokat főztünk, sütöttünk, jussanak eszünkbe mások is. 

Balatonalmádiban a Laposa u. 7. szám alatt található a Re-formá-
ló Egyesület tulajdonában lévő Enni adok-Enni kapok ételdoboz. 
Ha túl sokat főztél vagy csak segítenél a rászorulóknak, bármikor 
tehetsz bele ételt. Alkohol és nyers hús kivételével mindent szere-
tettel fogadunk.

A két éves Re-formáló egyesület Balatonalmádi önkéntes civil 
csoportja nevében mindenkinek köszönjük szépen! 

Istenes Klári

Kortárs zenei estek III.
A balatonalmádi Kósa György zeneiskola volt növendéke, Józsa 

Tamás  barátaival adott hangversenyt 2019. november 16-án dél-
után a Pannónia Kulturális Központban.

A négy fiatalember – valamennyien a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem (Zeneakadémia) zeneszerző szakos hallgatói – koncertso-
rozatának a MÜPA és a Hangvilla után kis városunk adott otthont 
ezen az esős délutánon.  Balatonalmádiban már több alkalommal 
hallhattuk őket muzsikálni, hiszen a zeneiskolában már háromszor 
is jártak: egy komoly hangverseny után a hegedűre és zongorára 
írt műveiket mutatták be a kis, zenét tanuló nebulóknak, majd a 
középiskolásoknak tartottak egy beszélgetős, muzsikálós délutánt.

A szombati hangversenyen is saját új műveiket mutatták be a fia-

talok az érdeklődő közönségnek. Elsőként Gulyás Gergely játszotta 
el Dalok zongorára c. három részes darabját. A nyitó darab bizto-
san megnyugtatta a kortárs zenétől kicsit idegenkedőket is, hiszen a 
Variáció, Recitativo, Ballada c. tételek egy kicsit a népdalok világát 
is, egy kicsit a lírai könnyűzenét is magukba foglalták, s bár XXI. 
századi, de mégis igen fülbemászó melódiákat hallhattunk.

Ezt követte Józsa Tamás két darabja: az I. Gitárszonátát Tokárszky 
Máté évfolyamtársuk adta elő komoly átéléssel, Fúga c. művét pe-
dig Németh Zoltán játszotta el tisztán csengő zongorahangon. 
Mindkét műből áradt a barokk zene szeretete: a gitárdarabban fel-
fedezhettük a barokk zenéből ismert zenei elemeket (pl.: ouverture, 
deklamáció), s a fúgát hallgatva úgy érezhettük, mintha a nagy J.S. 
Bach szelleme ott lengett volna a felcsendülő zene szárnyán. Nem 
véletlen, hiszen – ahogy Tamás megfogalmazta- a barokk zene bű-
völetében él, s mosatni darabjaiban egy „újragondolt” barokk vilá-
got teremt éppen.

Németh Zoltán ezután saját művét, a kicsit chopini hangulatot is 
árasztó szép Prelűd c. darabját zongorázta el – ismét gyönyörű han-
gon. Ezt követte másik műve, a híd formájú Szvit (stilizált táncok 
sorozata). A harmadik, a középső tétel a Noktürn címet viseli: a sok 
lehajló kis terc fölött egy dodekafon hangzású megkapó dallam szó-
lalt meg. Ezt a tételt vette közre a két zenei elemből – egy ritmikus 
és egy magas-mély ellentétű ugrálós részből – álló tánc, s a darab két 
szélén egy vidám, 6/8-os lüktetésű tétel keretezte a művet.

A koncert második részében dalokat hallhattunk Kósa Lőrinc  
(szintén zeneakadémista) előadásában. Elsőként egy kíséret nélküli 
dal szólalt meg, melyet Gulyás Gergely Wolfgang Borchert: Zwei 
Männer c. versére komponált. A második világháborúban élt, fiata-
lon elhunyt német költő művét a zeneszerző nemcsak hagyományos 
énekhangra, hanem a drámaiságot átérezve dúdolásra, beszédre és 
recitálásra vegyesen komponálta. S mindezt az énekes mélyen át-
élve,  –  a német szöveg ellénere – a közönség figyelmét teljesen 
lekötve szólaltatta meg. Második dalként Eduard Mörike: Flussreise 
c. versére írt kedves dalt hallhattuk a zeneszerző, Dankó Richárd 
zongorakíséretével. 

A koncert végére három, Ady- versre született lenyűgöző dal ke-
rült: Dankó Richárd: Őrizem a szemed, Gulyás Gergely: Héja-nász 
az avaron, Józsa Tamás: Teveled az Isten.

Nagy élmény volt ismét hallani a fiatal művészeket és az igénye-
sen és magas színvonalon megszólaltatott új műveiket. Köszönjük!! 

Huiber  Gabriella
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Közel százhetven munkavállaló 
Jó eredményeket ért el a Foglalkoztatási Paktum 

A tervezett ütemnek megfelelően halad a balatonfüredi polgár-
mesteri hivatalban 2018. január elseje óta működő Paktum iroda. 
A füredi és almádi járást érintő foglalkoztatási program keretében 
idén június 30-ig összesen 168 fő jutott álláshoz, nők és férfiak 
nagyjából egyenlő arányban. Közülük jelenleg tizenketten a tá-
mogatási időszak után fél évvel is rendelkeznek állással, és az idő 
előrehaladtával a számuk várhatóan tovább emelkedik – tudtuk 
meg Gajdos Attila projektmenedzsertől. 

- A 2020. május 31-ig tartó munkaerőpiaci programban eddig 
összesen 276-an vettek részt, öten pedig sikeresen fejezték be a kép-
zést. A tervezett szolgáltatások beszerzésre kerültek, és a pályázat 
keretein belül az ősz során Balatonfüreden és Balatonalmádiban fő-
ként vállalkozók számára rendezvényeket, előadásokat fogunk még 
tartani pénzügyi, vállalkozási, adózási és marketing-kommunikáci-
ós témákban – tette hozzá Gajdos Attila.

A projektiroda tapasztalatai szerint számszerűleg valamivel ke-
vesebb munkavállalói igény merült fel, mint ahányan munkaerőt 
kerestek. A munkaerőpiac alakulását még mindig erősen befolyá-
solja a szezonalitás, és továbbra is népszerűek a turizmushoz köthe-
tő munkalehetőségek. Hatékony segítségnek bizonyult a legtágabb 
idejű konstrukció, amiben a munkáltatók legfeljebb nyolc havi 
bérköltség támogatást vehetnek igénybe négyhónapos támogatás 
nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett. Egy ugyanazon 
vállalkozó több munkaerőt is foglalkoztathat egy időben hasonló 
feltételek mellett, és többek élnek is ezzel a lehetőséggel. A mun-
kavállalók számára pedig a program megtérítheti a munkába járás 
teljes költségét, amennyiben a munkavállaló tömegközlekedést 
használ a munkahelye eléréséhez. 

A foglalkoztatásban jelentkező gondok, kihívások kezelését célzó 
Balatonfüred-Balatonalmádi közös helyi foglalkoztatási együttmű-
ködési projekt, rövid nevén a Paktum két éve fut. Célja, hogy a 
térségben a munkaadók és a munkavállalók könnyebben egymásra 
találjanak, így minél többen kerüljenek vissza a munkaerőpiacra. A 
Paktum szervezésében október végén külön rendezvény foglalko-
zott a vállalkozásfejlesztéssel, a céges kommunikációval és a munka-
erő megtartással, a közönség soraiba elsősorban helyi vállalkozókat 
vártak. Hári Lenke Balatonfüred alpolgármestere a rendezvényen úgy 
fogalmazott:

– Nagy öröm, hogy ma ennek a projektnek a sikeres működéséről 
számolhatunk be. Mind a balatonfüredi, mind a balatonalmádi já-
rásban magas a Paktum keretében álláshoz jutottak száma, valamint 
a Paktum keretében a munkaerő piaci programunkban résztvevők 
száma. 

A 2017-ben indult Paktumról pozitív visszajelzések érkeztek, so-
kan ezen keresztül találták meg új munkahelyüket, mondta Gajdos 
Attila projektmenedzser.

– A Paktum sikeren működik, ezt visszakapjuk a számokból is, 
ugyanis az előre megtervezett indikátorszámokat már idén őszre 
majdhogynem elértük. Ezzel párhuzamosan a pénzügyi kifizetések 
is haladnak, gyakorlatilag 70-75%-on áll a projekt előrehaladása 
pénzügyileg. Szakmailag ennél magasabb szinten állunk, a tervezett 
létszámnak a 90%-át elértük. Van olyan munkaadón a rendszerben, 
aki többször és több alkalmazottat vett fel a Paktumon keresztül. A 
sikerekben kiemelkedő szerepe van a Veszprém Megyei Kormány-
hivatalnak, a Balatonfüredi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályá-
nak, és a Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) kere-
tében megvalósuló foglalkoztatási együttműködésre két járás, Füred 
és Almádi 554 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a Veszprém Megyei Kormányhivatallal, mint szakmai partnerrel 
közösen. A program keretében olyan finanszírozott képzéseket in-
dítanak, amik kiszolgálják a térség gazdasági szereplőinek igényeit. 
A projektiroda tervei között szerepel még a helyi termelők összefo-
gásának erősítése, amihez alulról jövő kezdeményezéseket is várnak. 
A termelők javaslataikkal felkereshetik a füredi polgármesteri hiva-
talban működő Paktumirodát (8230 Balatonfüred, Szent István tér 
1. telefon:87/581-225, email-cím: gajdosattila@balatonfured.com, 
honlap: www.furedalmadipaktum.hu).

Összeállította: Mórócz Anikó és Bán László
X 

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
decemberi programja:

December 4. szerda 16-17-ig Befizetés a pozsonyi adventi kirán-
dulásra

December 11. szerda 16-17-ig SÜTI –PARTI: receptcsere, kósto-
ló, tea, forralt bor. Ötletek, fortélyok, karácsonyi receptek, menü-
ajánlatok, meglepetés Kata konyhájából. Előadó:Hanekámné Kata 
Befizetés az ünnepi vacsorára

December 14. szombat 6 órakor Kirándu-
lás Pozsonyba az adventi vásárra Útvonal: 
Berényi posta – Szabadság utca – Pannónia 
– Budatava

December 18. szerda 16 órától „Karácsony 
édes ünnepén c. műsor, ünnepi vacsora, 
meglepetés, Vendégünk: János Atya. Zenés 
szüli napi rendezvény Tóth Istvánnal

Asztalfoglalás szilveszterre a berényi Műv.Házban: Minden hét-
köznap 16-18 óráig Érdeklődni: 30/ 902 -4268 számon
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Az őrült kávésok még őrültebb 
ötletei, avagy 1 éves a Bab Specialty 
Kávézó 

A BAB Specialty Kávézó 1 éves, 2018. október 12-én nyitott Ba-
latonalmádiban. Ez egy egyszerű rövidhír is lehetne, ha nem a város 
egyik meghatározó közösségi teréről lenne szó: a BAB egyedi ízű, sa-
ját pörkölésű kávéja mellé, közösségi élményt is kínál vendégeinek. 
Méltóan a nyitáskori állapothoz, őrültségük megmaradt, hisznek a 
minőségi kikapcsolódás fontosságában. A BAB hétről-hétre tema-
tikus programokkal színesíti az almádi programkínálatot, minőségi 
programjai között gasztronómiai, zenei, irodalmi fellépők is meg-
találhatóak. Folyamatosan fejlődik, kifogyhatatlan az ötletekből, 
újdonságokból, szolgáltatásai bővülnek. Kutyabarát, gyerekbarát, 
gasztrobarát- így a család minden tagja egyszerre lehet részese a BAB 
élménynek. 

Adventkor sem lesz ez másképp. E cikk ünnepélyesen megnyitja a 
BABszemnyi Szeretet nevet viselő adventi tematikus programsoro-
zatot, amelyben mindenki megtalálja annak lehetőségét, hogy mél-
tóképpen felkészítse lelkét az Ünnepekre. A karácsony hétvégéjének 
mindegyikén lesz lehetőség elfejteni a hétköznapokat és egymásfelé 
fordulni egy BABszemnyi Szeretettel. A Programok elérhetőek a 
BAB Kávézó Facebook /Instagram oldalán. 

Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt kíván Mindenkinek 
a BAB Kávézó Csapata! 

	 •	Kalocsa	Zoltán		 	 2.	hely

	 •	Kalocsa	Attila		 	 6.	hely
	 •	Hebling	Gergő		 	 14.	hely
	 •	Eigner	József		 	 22.	hely
	 •	Hebling	Péter		 	 22.	hely
	 •	Benesch	Zoltán			 29.	hely
	 •	Krankovics	László		 32.	hely
	 •	Szabó	Ferenc		 	 36.	hely
	 •	Fehér	Dávid		 	 48.	hely
	 •	Zaka	Péter		 	 49.	hely
	 •	Schildmayer	Ferenc		 49.	hely
	 •	Pesti	Roland		 	 62.	hely

	 •	Hebling	Gergő		 	 2.	hely

Bemutatkozik a balatonalmádi Kid 
Fitness Hungary Sportegyesület 

Juhász Anikó, torna szakedző, testnevelő tanár vagyok. Élsporto-
ló, olimpiai csapattag, mesterfokú összetett magyar bajnok tornász 
voltam, régi motoros a profi torna sportban.15 évig vezettem Ma-
gyarországon fitnesz sportegyesületemet, ami rengeteg munkával 
250 fős gyereklétszámmal hosszútávon jól működött Budapest több 
kerületében, és vidéki városokban is.

A FitKid sportágban óvodás kortól 18 éves korig sportági hosz-
szú távú képzéssel végeztem szakmai munkámat a gyakorlatban. 
Hosszú távon, értékes verseny eredmények mutatták meg munkám 
gyümölcsét.  Tanítványaim országos és nemzetközi szintéren értek 
el sok-sok értékes helyezést ebben a sportágban. 

Kutasi Hanna Európabajnok
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Véget ért a Veszprém Megyei Darts Szövetség 2019. évi bajnok-
sága. A versenysorozat 6 fordulóból állt, amelyből 2 versenynek az 
Almádi Darts Club (ADC) adott otthont. 

Az I. osztály bajnokságában 10 egyéni versenyző, míg a II. osz-
tályban 70 egyéni versenyző indult. A bajnokság végére az ADC 
színeiben indulók az alábbi helyezéseket érték el: 

I. osztály: 
	 •	Kalocsa	Zoltán		 	 2.	hely

II. osztály: 
	 •	Kalocsa	Attila		 	 6.	hely
	 •	Hebling	Gergő		 	 14.	hely
	 •	Eigner	József		 	 22.	hely
	 •	Hebling	Péter		 	 22.	hely
	 •	Benesch	Zoltán			 29.	hely
	 •	Krankovics	László		 32.	hely
	 •	Szabó	Ferenc		 	 36.	hely
	 •	Fehér	Dávid		 	 48.	hely
	 •	Zaka	Péter		 	 49.	hely
	 •	Schildmayer	Ferenc		 49.	hely
	 •	Pesti	Roland		 	 62.	hely

Ifjúsági kategória: 
	 •	Hebling	Gergő		 	 2.	hely

Az ADC szeretne köszönetet mondani a támogatóinak: 
AlmádiVill Kft., FürediPhone, P-MAX Technológia Kft.

Ezúton is gratulálok a résztvevőknek a versenyen elért eredmé-
nyekhez. 

Benesch Zoltán, elnök

Kopár István újra Balatonalmádiban
Kopár István 2018-ban negyedik helyen ért célba a Golden 

Globe Race szólóvitorlás földkerülő versenyen. A 18 elrajtolt hajó-
ból mindössze csak öt tudta teljesíteni a távot. Egyelőre öt ember 
van a világon, aki ezt a fajta szóló földkerülést teljesíteni tudta. A 
megszállott vitorlázó 263 napot töltött a vízen, erről mesél a Pannó-
niában megrendezett közönségtalálkozón.

A Golden Globe Race 2018/2019-es kiadásán Kopár István ta-
valy július 1-én vágott neki a 30 ezer tengeri mérföldes földkerülő 
útnak a 35 lábas Puffin fedélzetén, majd kikötés és külső segítség 
nélkül, 263 nap alatt teljesítette és a 4. helyen zárta az eredeti ver-
senyt.  A találkozó alkalmából a vitorlázó felevenítette korábbi ver-
senyit, majd kihangsúlyozta, hogy tudását, tapasztalatait a jövőben 
a fiatal generációnak adná át, mentorálással. Beszélgető partnere 
Somody Zsuzsa volt.

Szöveg és kép: balaton.vehir.hu 

A Honismereti és Városszépítő Kör köszöntötte és díjazta a TÖK 
JÓ ALMÁDI ŐSSZEL fotópályázatának 3 nyertesét, akik a szava-
zatok alapján a legszebb és legötletesebb őszi dekorációkat készítet-
ték.

A nyertesek: Vizl M. Marcsi, Simon Mónika és a Miklós Gyuláné 
Saci

Gratulálunk a dekorációk készítőinek!
 Forrás: Honismereti és Városszépítő Kör Facebook oldala 

Nemzetközi szinten személyesen  bekapcsolódtam a FitKid 
sportág munkájába, magam is nemzetközi bírói minősítéssel 
rendelkezem, illetve segítem a táborokban a gyermekek szakmai 
munkáját a gyakorlatban is. Nemzetközi vonalon 4 évig Svájcban 
éltem és dolgoztam, ahol szintén egy svájci FitKid sportegyesületet 
alapítottunk, és dolgoztunk a gyakorlatban, így sok tapasztalatot, 
kapcsolatot szereztem.

 
A 2018. év szeptemberétől újból Magyarországon élek, Balaton-

almádi lakos vagyok, és folytattam e sportág hosszú távú munkáját. 

Balatonalmádiban jegyezték be  a székhelyét új névvel sport-
egyesületemnek. A Kid Fitness Hungary Sportegyesület megújult 
munkával és jövőbeli tervekkel jelenleg  működik, helyi lakosú gye-
rekekkel. Az edzések napi rendszerességgel  a gyakorlatban  jelenleg 
is vannak.

A Kid Fitness Hungary Sportegyesület szeretettel vár minden 
mozgást szerető gyermeket edzésein Balatonalmádiban!
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Évvégi ünnep kapcsán …
Pár hét és itt a karácsony. Az utcák, terek, üzletek és otthonaink is 

ünnepi díszbe öltöznek a szeretet ünnepére készülődve. 
Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mellett a lelkünk felkészí-
tésére is kiterjed?
Vajon elgondolkodunk azon, milyen jót vagy kevésbé jót tettünk az év 
során, mennyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy hányszor bántottuk 
meg őket.

November 20. a „Gyermekek jogainak”, november 25. a „Nők 
elleni erőszak megszűntetésének” világnapja. Tudom, tele a hóci-
pőnk a világnapokkal, de így az évvége felé, karácsony felé nekem, 
rendőrnek bizony ez is eszembe jut.

A hétköznapokban a rohanásra, felpörgött életünkre fogjuk, hogy 
nincs időnk egymásra, gyermekeinkre, idős hozzátartozóinkra, ba-
rátainkra, rokonainkra. 

Az évvégi ünnepek idején adódó hosszabb együttlétre úgy készüljünk, 
hogy az együtt eltöltött idő tartalmas, türelemmel, megértéssel, elfoga-
dással teli legyen!

Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi vitáknak ad-
junk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik meg, mert 
azt egy életre szóló romboló élményként viszik magukkal!

Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek nemcsak a boldog olda-
lukat mutatják meg! Gyakran találkozunk a szeretet, megértés hiá-
nyát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal. Ezekben az ese-
tekben szinte mindig jelen van az alkoholfogyasztás negatív hatása 
is. Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat elő, amire a fenn említett 
világnapok is utalnak. Az alkoholt fogyasztó ember belátó-képessége 
korlátozott, legyen idős vagy fiatal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása 
a szervezetben a viselkedés kontrolálhatóságát csökkenti, magyarul 
nem hat ránk a józan eszünk. Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszaba-
dulnak az indulatok, és máris kész a családi, a barátok, szomszédok, 
idegenek közötti vita, ami akár tettlegességig is fajulhat.

Az évvégi ünnepekről beszélve nem maradhat el, hogy a vásárlá-
sok kapcsán ne adjak néhány hasznos tanácsot!

•	 A bevásárlóközpontok, a szupermarketek vásárló tömege vonzza 
a „potyázó” bűnelkövetőket, zsebtolvajokat, hamis adománygyűj-
tőket is!

•	 A pénztárcánk mindig legyen könnyen nem elérhető helyen, ne a 
kosár tetején, a nyitott külső zsebekben!

•	 Amíg pakolunk a gépkocsi csomagtartójába, addig ne legyen 

Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület fennállásának egyik legsike-

resebb évének tudhatja az ideit. A kiemelkedően magas közterü-
leti szolgálat hozzájárult a lakosság szubjektív biztonságérzetéhez. 
Jövőre 25 évesek leszünk. Szeretnénk egy kicsit ünnepelni, mert a 
munkánk során amikor mások ünnepelnek, szórakoznak, mi akkor 
dolgozunk.  

Vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, gyerekek, akik a 
karácsony ünnepén is egyedül vannak – lesznek. Lehetőség szerint 
keressük meg Őket, és vigyük el hozzájuk a karácsony ünnepének 
szeretetét. Tegyük ezt azért is, mert nem tudhatjuk, hogy mi mi-
kor kerülhetünk hasonló helyzetbe.  

Veszélyes!
A karácsonyi ünnephez hozzátartozik a karácsonyfa. Ez a csoda-

szép fa komoly lakástűz előidézője is lehet, ha nem figyelünk rá.

 Minden kedves Balatonalmádiban lakónak -
 kiemelten a polgárőrségnek segítséget
  nyújtóknak –, Isten Áldotta Karácsonyi
 Ünnepeket és gazdag, boldog új évet
  kívánok magam és a tagság nevében.
 Kívánjuk, hogy az új év - az összefogás,
 egymás megértése éve legyen.
 A gyűlölet, valamint a mások
 kiszorítása - szavak és tettek
 tűnjenek el életünkből. 
 Ez csak rajtunk múlik.

Elérhetőségünk: 
baloghcs0310@freemail.hu  tel: 06 30/621-5320

Balogh Csaba
elnök

Forrás: Internet

nyitva az autó utastere!
•	 Adományaink eljuttatására a kiválasztott célcsoportnak a banki 

utalás, ahol azonosítható a számla tulajdonosa, a legbiztosabb 
módja!

•	 Házalóktól, bemutatókon ne számítsunk olcsó, de jó minőségi 
termékre!

•	 Házalókat, idegeneket ne engedjünk be otthonunkba a trükkös 
lopások megelőzése érdekében!

•	 Az internetes vásárlás esetén csak ismert, megbízható oldalról 
rendeljünk termékeket! 

•	 Lehetőleg ne a főszámlánkról, hanem kisebb, a vásárlásra elegen-
dő összeggel rendelkező Webszámláról vásároljunk!

•	 Adok-veszek oldalakról – lehetőleg – utánvétel rendeljünk ter-
méket!

•	 A PINKÓD soha ne legyen a kártya közelében, elérhető helyen! 

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi lehetőséggel 
bírnak, de az ünnep nem a ráköltött összegtől lesz igazi ünnep, ha-
nem a szeretettől, amit befektetünk, a szeretettől, amit megosztunk 
másokkal, akár a rászorulóknak juttatott adomány, odafigyelés for-
májában.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Lizi, a kajla angyal
-Nem, Lizi! Az idén sem tehetsz kettőnél több csodát, és azoknak 

is kicsiknek kell lenniük! – mondta ellentmondást nem tűrően az 
Angyalok Tanácsának elnöke.

-De már én sem vagyok 
annyira fiatal! Már majdnem 
2020 éves vagyok! – próbál-
kozott újra a  kisangyal, de 
látva a többiek elnéző moso-
lyát, inkább elhallgatott. 

-Ha szabad kezet kapnál, 
képes lennél egy csapásra 
meggyógyítani mindenkit, 
megtisztítanál minden fo-
lyót, egy perc alatt visszanö-
vesztenéd a kiirtott erdőket, megszüntetnéd a szegénységet….

-Nem! Nem! Mondtam már, hogy csak a lelküket szeretném job-
bá tenni.

-Ne vágj a szavamba. Ebből is látszik, hogy még mindig kajla 
vagy. Saját maguktól kell rájönniük a hibáikra. Ez a törvény. – Az 
elnök bólintott, a tanács feloszlott, és mindenki repült a dolgára. 
Nemsokára Karácsony lesz, főszezon, és az egész Univerzum várta 
a csodákat.

Lizi durcásan repült egy kört a világnak azon a részén, amit az 
emberek Földnek hívnak. Ez az ő területe, a legkisebb része az an-
gyalságnak, mégis talán a legbánatosabb. 

Benézett a kunyhókba, ahol a nélkülözéstől voltak szomorúak. 
Belesett a palotákba, ahol idegesen marták egymást az emberek. A 
kórházakba, ahol a fájdalom és a kimerültség nyomta rá a bélyegét 
mindenre. Családokat látott kilátástalan helyzetben, gyerekeket 
szeretet nélkül, állatokat az út szélén fagyoskodva. A szíve majd-
nem megszakadt, hogy csak két egészen pici csodát tehet egész 
évben.

Szomorúan ült le az egyik felhőre, és elmélázott a régi szép idő-
kön. Amikor csalafintán rávezette az embert a tűzpattintásra, hogy 
az ne fázzon, és megsüthesse a pecsenyéjét. Amikor megsúgta egy 
másiknak, hogy a kerek forma jobban gurul, mint a szögletes. De 
ezek mind egyszerű csodák voltak, amik erre a mai világra már 
sajnos kevesek. Amikor felszámolta a himlőt, és megszüntetett né-
hány háborút, akkor viszont a Tanács korlátozta a hatáskörét. „Ma-
guktól kell rájönniük” – akkor is ezt mondták. - De hát látszik, 
hogy nem jönnek rá. Segíteni kell nekik. – Hirtelen zökkent vissza 
a valóságba. Lenézett a Földre, és ijedten vette észre: az idő úgy 
elszaladt, hogy az ő körzetének egyik részén már Karácsony lett.

Újra benézett az ablakokon, és látta, hogy mindenhol égnek már 
a gyertyák. Szegénynél, gazdagnál egyaránt négy gyertya lángja vi-
lágít a villanyfény mellett. Amúgy a villanyfény is az ő ajándéka 
– futott át az agyán. Nem is volt olyan régen, amikor megsajnálta 
szegény lámpagyújtogatókat, hogy órákat kell mászkálniuk a hi-
degben, mire az egész városban sikerült egy kis fényt varázsolniuk. 

 –Igen, a villanyfény is az én ajándékom! – Majdnem olyan lel-
kes lett ettől a gondolattól, mint amikor Edisonnak fülébe súgta 
a megoldást.

Akkor az egyik csoda legyen az, hogy most pár percre visszave-
szem tőlük az ajándékot. A másik pedig… Lizi szárnyait összecsap-
va ugrott le a felhőről.

Az emberek a földön döbbenten vették észre, hogy megszakadt 
az áramszolgáltatás. –Pont Szentestén! – morgolódtak, és már 
nyúltak a telefonért, hogy reklamáljanak a szolgáltatónál… Az-
tán, mintegy véletlenül mindenki egyszerre nézett ki az ablakon. 

A gyertyák sejtelmes fényénél hatalmas pelyhekben hulló hó szinte 
vonzotta ki őket a holdfényes éjszakába. 

A családok, a magányosok, a szomszédok, a kórházakból az ösz-
szes járóképes beteg és az ápolók, a rendőrök és a tűzoltók az utcán 
állva egymásnak mutogatták, hogy egyetlen hópehely sem egyfor-
ma, és hogy ilyen szépet még sosem láttak. És szerintük ez egy 
csoda.

Lizi mosolyogva nézte a beszélgető társaságokat, és tudta, hogy 
senki nem lesz mérges, amiért beszélgetés közben kihűlt a vacsora 
a kunyhóban is, a palotában is. Hiszen észre sem vették, hogy ő 
közben visszakapcsolta az áramot.

Szolga Mária

Balatonalmádi adventi fényei 
- fotó: Tabányi Katalin
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Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u
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