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Díjátadó a Városházán

forrás: FB

Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere és Dudás Zsolt, a
Humán Bizottság elnöke átadták a 2021. évi „Jó tanuló-jó sportoló”, a
„Kiváló kulturális tevékenységért” díjakat a Humán Bizottság decemberi ülésén. Balatonalmádi Város Sportjáért díjat Kosztyu György, a
Mongúzok Taekwon-do Sportegyesület elnöke kapta.
Jó tanuló-jó sportoló 2021 díjazottak:
Révész Ádám, Györgyi Dénes Általános Iskola
Szántó Dániel, Vörösberényi Általános Iskola
Vajda Alexa Boglárka, Vörösberényi Általános Iskola
Kreutz Kitti, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kiváló kulturális tevékenységért 2021 díjazottak:
Rozsos Regő Vilmos, Györgyi Dénes Általános Iskola
Kovács Hanga, Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium
Kepli Emese, Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Gratulálunk a diákoknak és Kosztyu Györgynek, további eredményes munkát kívánunk!
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JÓ TANULÓ-JÓ SPORTOLÓ 2021
Révész Ádám
Révész Ádám a Györgyi Dénes Általános Iskola 8.b osztályos tanulója. Példás szorgalmávalaz osztály meghatározó tagja. Tanulmányi eredménye az évek során végig kitűnő volt. Tanórákon aktív, jól
motiválható, kiválóan dolgozik mind egyénileg, mind csapatban.
Rendszeresen vett és vesz részt matematikai tanulmányi versenyeken, melyeken igyekszik a legtöbbet kihozni magából. Oszlopos
tagja a matematikai Zrínyi, Kenguru, valamint Bolyai versenyeknek, amelyeken szép eredményeket ért el. Az osztályközösség aktív tagja, iskolai műsorokban is többször láthattuk szereplőként.
Ádám tisztelettudó, segítőkész, tanárai bármikor számíthatnak a
segítségére.Céltudatosan halad az álmai felé, melyben a rendszeres
edzések, versenyek sem jelenthetnek akadályt. Ádám egész kis kora
óta rendszeresen sportol, többféle sportban is kipróbálta már magát
(pl. atlétika, úszás, mountain bike), és szinte mindegyik sportágban
szép eredményeket ért el. Kötelességtudatát, elszántságát az elért
eredményei is tükrözik.

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron
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Györgyi iskola büszkeségei

Szántó Dániel
Szántó Dániel első osztályos korától kezdve az osztály egyik vezető egyénisége, mind a tanulmányi munka, mind a közösségi tevékenység, mind a sport területén. Osztálytársai példaképüknek
tekintik, nyitottsága, őszintesége és akaratereje miatt. Kreatív ötleteivel, építő kritikáival, problémamegoldó képességével mindig pozitív irányba viszi az osztályt. Összetartja a fiú közösséget, támogatja a gyengébbeket, nemcsak sportban, hanem tanulmányi sikerek
elérésében is. Hat éven át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért a
Vörösberényi Általános Iskola Ezüst Fokozatú Oklevelét vehette át
2020-ban. Segítőkészségére, a közösségért végzett munkájára mindig lehet számítani, amíg ideje engedte a sport mellett az osztály
képviselője volt a Diákönkormányzatban. Az osztályprogramok
szervezésében és lebonyolításában tevékenyen részt vesz. Társaival és
a felnőttekkel szembeni viselkedése udvarias, tisztelettudó. Kiváló
képességeit a matematika és történelem tanulmányi versenyeken és
sportversenyeken is kamatoztatja, öregbíti az iskola hírnevét. Sokoldalúságát bizonyítják az úszás, atlétika, kosárlabda, matematika
és történelem versenyeken elért eredményei. Országos tanulmányi
versenyen elért kimagasló eredményéért 2021-ben átvehette az iskola Tálentum díját és a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány emlékplakettjét.

Vörösberényi iskola büszkeségei

Vajda Alexa Boglárka
Vajda Alexa Boglárka első osztályos korától kezdve kimagasló tanulmányi eredményt ért el, minden évben kitűnő volt. Hat éven
át tartó kitűnő tanulmányi eredményéért a Vörösberényi Általános
Iskola Ezüst Fokozatú Oklevelét vehette át 2020-ban. Tanórákon
rendkívül fegyelmezett, jól motiválható, mindig aktív. Munkáját az
igényesség, a pontosság, a következetesség jellemzi. Munkához való
hozzáállása kitartó, figyelme alapos, pontos. Igyekszik önmagából
a maximumot kihozni, nem elégszik meg a jóval, számára a kiváló
eredmény elérése a cél. Érdeklődési köre sokoldalú, magyar nyelv és
irodalom, zene, képzőművészet, a sport, a tánc, az állatok szeretete meghatározó elemek az életében. Rendszeresen vett és vesz részt
iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken verset mond, konferál, táncol. Az elmúlt években minden rajzpályázatra adott be pályaművet,
melyekkel nagyon szép eredményeket ért el. A Veszprém Megyei
Értékünnep, „Ebben benne vagyunk” logó pályázatán III. helyezést, a Balkom Kft. által meghirdetett „Megzöldülök” elnevezésű
területi rajzpályázaton II. helyezést ért el. Alexa kisgyermek kora
óta rendszeresen sportol, 2016-tól a MagicFitness SE edzésein vesz
részt hetente több alkalommal.
Kreutz Kitti
Kreutz Kitti a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium végzős
diákja, minden évben jeles tanulmányi eredményt ért el. Ez már
önmagában is kimagasló teljesítmény, de ha megnézzük sportkarrierjét, szinte lehetetlen feladatot visz végbe.
Sporteredményei felsorolásánál hadd kezdjem a legaktuálisabbal.
Nagy publicitást kapott idén nyár elején, hogy a veszprémi Bajnok
DSE két játékosa, köztük Kitti, bekerült az ifjúsági (U-17-es) leány
strandkézilabda-válogatott csapatába, ahol hazánkat képviselték a
Bulgáriában rendezett Európa-bajnokságon és amelyet 100 százalékos teljesítménnyel, veretlenül(!) megnyertek. Ezt követte később a
Bajnokok tornája Palermóban, ahol az 5. helyet sikerült megszerezniük a Standépítők Girls BHC csapatával. Még egy régebbi kimagasló eredmény teremkézilabdából a tavalyi NB II-es dél-nyugati
csoportban elért 3. helyezés. Kittinek rengeteg munkája van ebben.
Tiszteletre méltó a kitartása. Sokszor sok lemondással jár ez az út,
például nem tud részt venni osztálykirándulásokon, közösségi programokon, ahova szeretne eljönni, de legtöbbször nem fér bele az
idejébe, edzésre kell menni vagy tanulni a dolgozatra.
KIVÁLÓ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT 2021
Rozsos Regő Vilmos
Rozsos Regő Vilmos a Györgyi Dénes Általános Iskola 8.b osztályos tanulója és a Veszprémi Petőfi Színház ifjú tehetsége. Regő
szorgalmasan, kitartóan végzi iskolai feladatait. A munkához való
hozzáállása példaértékű, tanáraival és osztálytársaival szemben
többször bizonyította már segítőkészségét. Ötödik osztályos korától részt vesz az iskola ünnepi és kulturális eseményein. Hozzájárul
a megemlékezések, közösségi alkalmak színesebbé tételéhez, méltó
megünnepléséhez. A városi ünnepélyeken, rendezvényeken is szívesen vállal szereplést. 2019-ben a Veszprémi Petőfi Színház kiválasztotta Regőt az akkori évadban az első ifjúsági bemutatójában való
szereplésre. Az Égigérő fű című darabban Misuszerepét alakította.
Ugyanebben az évben játszott még a Titanic című musicalben. A
következő évadban a Keménykalap és krumpliorr c. zenés mesejátékban játszotta a főszerepet, a Vadliba Őrs vezetőjét, Marcit. Azóta
is a színház oszlopos tagjaként lép fel kisebb zenés-táncos műsorokban, részt vett az idei Carpe Diem táborban. Idén kezdtemeg
tanulmányait a PetőfiFiAkadémián akadémistaként, ahol két éven

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

3

Krónika

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

át tanulja majd a színházmesterséget. Regő már lassan egy éve jára
WinnersVeresnytánc Egyesületbe és velük együtt fellépéseket is vállalnak kisebb-nagyobb rendezvényeken (pl. a veszprémi Dózsavárosi
nyárbúcsúztatón, valamint nemrégiben a Vörösberényi Nyugdíjas
Klub Jubileumi rendezvényén).

Gimnázium büszkeségei

Kovács Hanga
Kovács Hanga 2017 óta a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium tanulója. Az első tanévétől kezdve kiemelkedő
tanulmányi eredményt ért el, különösen a humán tantárgyakban
kimagasló és példaértékű a teljesítménye. Tanulmányaiban, gondolkodásában magas fokú igényesség, rendkívüli szorgalom, érdeklődő, vizsgálódó elemző magatartás jellemzi. Hanga nyitott a társadalom, a művészetek, a kultúra új területeinek megismerésére, a
sokszemszögű vizsgálódásra, az önálló vélemény megfogalmazására,
a gondolkodó vitára. Szellemi hozzáállása fiatal kora ellenére értelmiségi – a szó legnemesebb értelmében.
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban az elmúlt években
Hanga aktív résztvevője és szervezője volt kulturális eseményeknek.
Tagja volt az iskolai színjátszókörnek, rendszeres résztvevője, szervezője és előadója a SlamPoetry esteknek, ezzel egyszerre továbbvíve
és ugyanakkor magas színvonalon éltetve iskolánk diákköltői hagyományait. Egyik motorja volt az iskolai újság újraindításának is.
Hanga az iskola keretei közül kilépve is megméreti magát az irodalmi és kulturális térben. 2016 óta jelennek meg kritikái a Pagony
kiadó oldalán a Százhold online-on, és a Tilos az Á! Magazin oldalán. Az utóbbi években már jellemzően az f21.hu oldalán jelentek
meg kritikái például Jane Austen: Értelem és érzelem, vagy Han
Kang: A növényevő című művéről. Legújabb kritikája novemberben jelent meg az Alföld Online.hu-n, Gáspár András Gáspár Héj
nélküli című ifjúsági regényéről, melyet Hanga a tőle megszokott
alapossággal vett górcső alá.
Az irodalmon kívül a kultúrához kapcsolódó más témákkal is
foglalkozik Hanga, például résztvevője volt a Késelés Villával beszélgetéssorozatnak, a középiskolai irodalomoktatásról szóló online
kerekasztal beszélgetésnek, mely a youtube-on elérhető jelenleg.
Mindemellett Hanga maga is foglalkozik alkotással, elsősorban
versek, novellák írásával. Verse jelent meg a Műút című online
folyóiratban, rendszeres résztvevője a Kóspallagi Írótanya alkotótáborainak. Kétszer szerepelt saját művel a Kóspallagi Írótanya
antalógiájában, és előadóestjein is többször szólaltatta meg saját
alkotásait. Hangát háromszor választották be a sárvári irodalmi táborba, ebből kétszer próza kategóriában kapott dicséretet, egyszer
pedig vers kategóriában.
Hanga a művészet és kultúra területén régóta végez csendes, színvonalas és eredményekben gazdag tevékenységet. Igényes emberi
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magatartásával és kiemelkedő kulturális tevékenységével Kovács
Hanga méltán lett érdemes a Balatonalmádi város által adományozott „Kiváló kulturális tevékenységért” díjra.
Kepli Emese
Kepli Emese 7 éves kora óta tanulója a Kósa György Zeneiskolának.
Zenei tanulmányait 2012-ben kezdte, szolfézs előkészítő osztályban.
Fogékonysága a zenetanulás iránt
már a kezdetekkor jelentkezett. Zongora tanulmányait 2013-ban kezdte
Tumpek Melinda tanárnőnél, akivel
a mai napig kellemes, szeretetteljes
hangulatban telnek a zeneiskolai zongoraórák. Jelenleg a Magyar-Angol
Kéttannyelvű Gimnázium 10. évfolyamos tanulója. Zenei tanulmányait
a gimnázium mellett változatlan lelkesedéssel, szorgalommal végzi.
Az órákon felkészültségével, naprakész tudásával, példamutató viselkedésével kitűnik, zongora főtárgyból tehetsége kimagasló. Emese megbízható, példás hozzáállása mindig biztos része az iskola zenei
rendezvényeinek. Igényes, szép zongorajátékával elvarázsolja közönségét, iskolatársait. Szóló zongorajátékával és a zeneiskolai Kamarakórus közreműködőjeként a városi karácsonyi hangversenyeknek,
templomi hangversenyeknek és a Pannónia Kulturális Központban
megrendezett farsangi hangversenyeknek állandó résztvevője. A szerepléseken, kamarazenélésben és kóruséneklésben vezető szerepet
lehet rábízni. Legjobban Mendelssohn és Chopin műveit szereti, de
szívesen játssza a kortárs magyar zenét is. Zeneiskolai zongoratanára Tumpek Melinda, szolfézs tanára Nádasné Varga Katalin. Kepli
Emese hangszeres és zeneelméleti tudása kimagasló, zenei tehetsége, muzikalitása, különleges zeneszeretete és szorgalma példaértékű,
kulturális területen kiemelkedő teljesítményt nyújt Balatonalmádi
jó hírét emelve, ezért javasoljuk a „Kiváló kulturális tevékenységért”
díj elnyerésére.
BALATONALMÁDI VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ
Kosztyu György
A Mongúzok Taekwon-do Sportegyesület egyik elsődleges célja, hogy
olyan harcművész tudást adjon át tanulóinak, amely segítségével testileg és
lelkileg erős személyiségek lesznek. A
hozzájuk érkező tanulók mindannyian
külön egyéniségekként érkeznek, különböző adottságokkal, akik a példánkat követve megtanulják, hogyan lehet
hatékonyan legyőzni a nehézségeket. A
balatonalmádi Erőd Terem ad otthont
az edzésmunkának.
Az egyesület elnöke és vezetőedzője,
Kosztyu György, taekwon-do edző és
street workout oktató. Jelenleg mindegy 85 tanítvánnyal dolgozik
az egyesület. Tagjai számos országos, illetve nemzetközi versenyen
értek el kiemelkedő teljesítményt. 2021. évben 2 arany, 6 ezüst, 10
bronzérmet értek el, 2020. évben 6 arany, 13 ezüst, 10 bronzérmet
szerettek. Kosztyu György Balatonalmádiban végzett tevékenységével nagyban hozzájárul a sportélet népszerűsítéséhez, a gyermekek
fizikai és erkölcsi fejlődéséhez.
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Bővül a Györgyi Dénes Általános
Iskola Balatonalmádiban!
A munkálatokat Magyarország Kormánya több mint 158 millió
forinttal, Balatonalmádi Város Önkormányzata pedig további 40
millió forinttal támogatja, ennek köszönhetően új tetőszerkezetet,
új vizesblokkot, valamint két új tantermet kap most az iskola, a
későbbiekben pedig plusz 5-6 tantermet terveznek kialakítani.
Köszönjük a támogatást!
forrás: Kontrát Károly FB oldala

Együtt egész évben - új arculatot
kapott a város

Decemberben dr. Kepli Lajos, polgármester a sajtó nyilvánossága
előtt bemutatta Balatonalmádi város új honlapját és arculatát.
Már évekkel ezelőtt felmerült az igény a megújulásra, követve
a trendeket és az elvárásokat. A cél, hogy a városnak egységes, jól
kommunikálható elképzeléssel kell rendelkeznie arról, miért érdemes Balatonalmádiba látogatni és fontos az elő- és utószezoni kínálatot bővíteni, az új szlogen is ezt sugallja: „Együtt egész évben”.
Az új honlap a jobb tájékozódást, információszerzést tartja szem
előtt az idelátogató turisták szempontjából, ugyanakkor a helyi lakosok részére is minél átláthatóbb, informatívabb kíván lenni.
Az új arculat egyik fontos alapköve az új logó, mely jól kifejezi
az alábbiakat: családias hangulat, közösségteremtő lakosság,
összefogás, fiatalos és lendületes jövőkép, illetve utal az egész éves
programokra, eseményekre és marketing szempontból felhívó a
lakhelyüket keresőknek, itt otthonra és közösségre találhatnak.

Az új arculat, logó és honlap megvalósításával a Creatic Online
Kft. grafikai szolgáltató céget bízta meg a város, akik a fentiek mellett a város komplett vizuális megjelenését segítő arculati kézikönyvet is kidolgozzák.
A megújulás jegyében készül az új városmarketing stratégia, melyet a későbbiekben mutatunk be a nagyközönségnek.
Forrás: Balatonalmádi Város FB oldala
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Györgyi iskola hírei
Györgyis diákolimpiai sporteredmények
Iskolánk csapata 2. helyezést ért el a futsal megyei Diákolimpia
balatonfüredi döntőjében.
Fiaink a csoportmérkőzések során a pápai, az ajkai és a füredi
körzet győzteseivel mérkőztek meg. Mindhárom csoportmérkőzést
sikerrel vették a fiúk, így az elődöntőben Tapolca csapata ellen léptünk pályára, amit nagy küzdelemben sikerült 1:0-ra megnyerni.
A döntőben a veszprémi Botev iskola ellen alulmaradtunk, így az
előkelő ezüstérmet akasztották a szervezők játékosaink nyakába.
Ezzel az eredménnyel csapatunk továbbjutott a Diákolimpia országos elődöntőjébe. Gratulálunk a csapat minden tagjának!
A csapat tagjai: Ormai Koppány, Kristály Martin, Horváth Milán, Keil Olivér, Pusztay Balázs, Halász Levente, Áment Zalán, Tamás Endre, Gönczöl Marcell.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden kedves Szülőnek és diákunknak, akik bármilyen formában támogatták az iskolai
adománygyűjtéseket!
Mindkét adománygyűjtési akciónak Dobos Ivett tanárnő, a Diákönkormányzat vezetője volt a szervezője.
Hálás köszönet minden segítségért!

A BalKOM Nonprofit Kft. által
szervezett „Megzöldülök!”
fotópályázat eredménye
Diákolimpia Játékos Sportverseny
Iskolánk tornacsarnoka adott otthont a Diákolimpia Játékos
Sportverseny körzeti fordulójának. Iskolánkban nagy hagyományai
vannak az alsó tagozatos gyerekek körében nagy népszerűségnek
örvendő versenynek. A körzetből idén –sajnos- csak kettő iskola
csapata vállalta a megmérettetést, ahol 10 versenyszám, játék került
lebonyolításra. Versenyzőink nagyon komolyan vették a versenyt,
mind a 10 játékot sikerült megnyerni, így körzeti győztesként csapatunk vehet részt a januári megyei versenyen.

Adománygyűjtések a Györgyi Dénes
Általános Iskolában

MERT ADNI JÓ!
A Györgyi Dénes Általános Iskola november hónapban a Balatonfüredi Ebmenhely számára gyűjtött adományokat, számítva a
kis állatbarátok lelkes támogatására.
Az iskolában kialakított gyűjtőpontra zsákszámra érkeztek a meleg takarók és plédek, amelyre a téli hidegben nagy szüksége van
az árván maradt kiskutyáknak és idősebb társaiknak. Nagy örömmel fogadtuk a sok – sok konzervet, tápot, és minden olyan holmit
(nyakörv, hám, cica – és kutyajátékok), melyek a négylábúak mindennapi életéhez és gondozásához elengedhetetlenek.
LEGYEN AZ ADOMÁNY HAGYOMÁNY!
Iskolánk idén decemberben is csatlakozott a Gondos Panni Szociális Központ által szervezett adománygyűjtéshez, melynek keretében csomagolt karácsonyi termékeket és tartós élelmiszereket fogadtunk nagy örömmel a segítő szándékú szülőktől és tanulóinktól.
Az adományokból itt sem volt hiány, hiszen sok – sok „boldogságcsomag” érkezett iskolánkba.
A gondosan összeállított csomagokkal nehéz sorsú családok és
rászoruló idős emberek karácsonyát sikerült szebbé és boldogabbá
tennünk.
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A fotópályázat eredményhirdetése a napokban történt, amiről a
cég ügyvezetője, Rákos András tájékoztatta iskolánkat. Ez alapján a
verseny 2. helyezettje Tóth Lilien 5.B osztályos tanulónk lett, „Rács
mögött a természet” című fotójával.
Különdíjban részesült a „Föld nélkül is megél” című képével
Horváth Elena Eszter 5.B osztályos és Csuha-Dankó Maja 5.a
osztályos tanulónk, aki „Együtt a jövőnkért” című alkotásával vett
részt a versenyben.
A cég tájékoztatója szerint rendkívül színes palettát sorakoztattak fel a gyerekek az alkotásaikban, készültek játékos, vidám fotók,
de meghökkentő, elgondolkodtató alkotások is. A beérkező fotók
mennyisége és minősége is jelzi, hogy a fiatal generáció mennyire
fogékony a környezetvédelem témájára, illetve, hogy milyen jól látja
a probléma lényegét.
Az összes alkotás megtekinthető a BalKOM honlapján.
Az értékes jutalmakat a téli szünet előtti utolsó tanítási napon
vehették át az ifjú fotósok.
Mindhárom diákunknak szívből gratulálunk!

Vörösberényi iskola hírei
Vörösberényi Mikulás-túra
December 11-én,
szombaton
délután
160 gyerek és felnőtt
járta végig iskolánk III.
Mikulás-túráját, mely
egyre több résztvevőt
vonz. A vidám játékokkal, feladatokkal
tarkított 7 km-es távot
a havas erdőben tehették meg a túrázók. Az
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egyik állomáson hangulatos szabadtéri Mikulás büfé várta a vándorokat. A leggyorsabbak megszerezhették a Berényi Barangolók
Vándorkupáját is. Köszönjük a segítséget kollégáinknak és önkénteseinknek, akik 15-en gondoskodtak az útra kelők programjáról!
Köszönjük az eseményhez nyújtott támogatást almádi vállalkozóinknak: a Juhász Zöldség-és Gyümölcskereskedésnek, valamint a
Cicchetti Delikátnak (Baross Gábor út 27.)!
Trázsi Erika

Pályaorientációs nap a Vörösberényi
Általános Iskolában
Iskolánkban
a
szombati munkanapon, december 11én pályaorientációs
napot
tartottunk.
A nap mottója egy
Konfuciusz idézet lehetett volna:
“Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit
szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod
életed során.”
Az alsó tagozatos osztályok többek között megismerkedhettek a
média világával. Tóth Annamária a mindennapjainkat átható kommunikációs folyamatot és tevékenységet ismertette meg a gyerekekkel játékos, közérthető formában.
Kovács Gergely építészmérnök tartott bemutatóval egybekötött
előadást a hidak tervezéséről, építéséről. Videók segítségével valódi
hidak építési és bontási munkálatainak folyamatával csodálhatták
meg a gyerekek.
Dr. Csinády Rita Veronika tréner, mentálhigiénikus munkásságába nyerhettek betekintést az érdeklődő tanulók egy figyelemfejlesztő játékos foglalkozás keretein belül. A gyerekek örömére sok új
játékot ismerhettek meg ezen az órán.
A CAE Healthcare munkatársa, Nagy Balázs mérnök-informatikus tartott bemutatót az orvostanhallgatók számára készülő programozható „gyakorlóbabákkal”. A gyerekek számára varázslatos volt
a technika új világa.
Izgalmasnak bizonyult Dr Farkas Eszter a FIT- labor kémiai bemutató órája. A program során a gyerekek látványos kémiai kísérleteket végezhettek, és betekintést nyerhettek a kémia, fizika és a
biológia világába.
A felső tagozatos osztályok ráhangolódásként különböző filmeket néztek meg. Megismerték, hogyan készül a csokimikulás, a gumicukor vagy a Túró Rudi, és hová kerülnek a felhőbe feltöltött
adataink.
Több diák készült különböző szakmából kivetítéssel, így bepillantást nyertünk a tűzoltó, a fényképész, az állatorvos, a lovasoktató
munkájába, a színész hivatás rejtelmeibe.
Volt sok érdekes, interaktív tevékenység, szabadulószobás játék,
régi mesterségek kvíz, tankocka feladatok, foglalkozásgyűjtés. Vidámságot, izgalmakat hozott az „Amerikából jöttünk” vagy a „Kalandozás a mesterségek múzeumában”.
A tanulók töltöttek pályaorientációs teszteket, amik az érdeklődési körök tudatosításában segítettek.
Köszönjük szépen a szervezők munkáját, hogy ilyen élménydús
napot tölthettünk együtt!

Kosaras jamboree
A „Dobd a kosárba!” program vezetői a vírushelyzetre való tekintettel nem vállalták be a regionális jamboree megszervezését, ezért
azt ismét iskolai keretek között tartottuk meg.
Iskolánk minden alsó tagozatos kosarasa részt vett a kora novemberi rendezvényen, ahol a kisebbek játékos labdás sorversenyben, a
nagyobbak kosárlabdázásban mérték össze erejüket. A sportszerű és
önfeledt játék végén minden résztvevő személyre szóló emléklapot
és Sportszeletet kapott.
Felejthetetlen élményt nyújtott ez a délután, de már alig várjuk a
találkozást távoli kosaras barátainkkal.
Purgel Henriett

Iskolai alapítvány 1%
Idén is jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére történő felajánlására
kérjük régi, illetve új támogatóinkat. Célunk, hogy a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány
támogassa az intézményünkben tanuló diákokat: • szabadidős és sporttevékenységben; •
kirándulásokban, táborozásokban; • eredményesen teljesítő diákok jutalmazásában; • tanulmányi
versenyek nevezési díjához, szállítási költségéhez való hozzájárulásban; • oktatás tárgyi
feltételrendszerének fejlesztésében (pl. digitális eszközök beszerzése); • szociálisan rászoruló tanulók
részére többlettámogatás nyújtásában.
Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és a
„VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként,
melynek adószáma: 18935598-1-19
Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is megkérni, hogy iskolai alapítványunk
részére ajánlják fel adójuk 1 % -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné
támogatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti: 11748083-20023302
Jó egészséget kívánunk! Köszönettel:
Balogh Csaba sk.
Zanathy László sk.
kuratóriumi elnök
intézményvezető

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Gimnázium hírei
A Magyar Tudomány Napja a
gimnáziumban
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumban 2021.
november 4-én, hagyományteremtő céllal, megünnepeltük a Magyar Tudomány Napját. Az előadó diákok nagyszámú néző előtt
mutatták be, hogy mivel foglalkoznak szabadidejükben.
Az első előadó Kádár Dóra 11.a osztályos tanuló volt, aki a Nők a
Tudományban egyesület nagykövete. A Nők a Tudományban Egyesület több mint tíz éve dolgozik azon, hogy támogassa és összefogja a tudománnyal foglalkozó nőket. Emellett segít a lányoknak a
STEM (természettudományok, technológia, mérnöki tudományok
és matematika) pályák megismerésében. Legjelentősebb programjuk a Lányok Napja. Ezen a napon középiskolás lányok nyerhetnek betekintést kutatóintézetekbe, egyetemekre, gyárakba, hogy
inspirálják őket arra, hogy merjenek ilyen területen elhelyezkedni.
Emellett van egy nagyköveti programjuk is azon lányok számára,
akik a tudomány népszerűsítésében is aktívan szerepet szeretnének vállalni. Az egyesület izgalmas programokat szervez részükre
és megtapasztalhatják, hogy mivel jár a rendezvények - pl. Lányok
Napja, Kutatók Éjszakája- szervezése. Kiemelte, hogy a nagyköveti
programban való részvétel remekül alkalmas kapcsolatépítésre is.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
kutatni. A fehérje folding nem magyarázható csupán kémiai
ismeretekkel, ezért teammunkában dolgoznak, együtt kutatnak
fizikai kémikussal, fizikussal, matematikussal, informatikussal. Ez
a munka mindannyiuk előnyére válik, megtanulnak irodalmazni,
tudományos cikkeket értelmezni, és nem utolsó sorban egyetemi
tanárokkal, kutatókkal építenek ki kapcsolatokat Magyarországon
és külföldön egyaránt.
Dr. Tófalvi Renáta
szervező, kémia szaktanár

Országos I. hely - tűzvédelmi
alkotópályázat

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az Országos Tűzmegelőzési Bizottság rajzpályázatára nyújtott be egy alkotást korcsoportjában társával Erdősi Jankával a nyelvi előkészítő évfolyamra járó
diákunk: Takács Adél Gyöngyi 2021 tavaszán.

A pályázat központi témája a tűzmegelőzés volt.
Adélék pályamunkája országos első helyezést ért el, amelyet oklevéllel és ajándékkal ismertek el a szervezők. Ezeket december 13-án
nyújtotta át neki Vas Gábor tűzoltóparancsnok. Gratulálunk!

Best in English -- Nemzetközi online
angol nyelvi verseny eredményei
Az ezt követő előadásokban a fehérjék szerkezetéről, annak megismeréséről volt szó. Elsőként Szabó Nimród Máté 10.b osztályos
diák az univerzum és a fehérjék szerkezete között vont párhuzamot, érzékeltetve, hogy a fehérje folding (a molekula feltekeredése,
a működőképes szerkezet kialakulása) során milyen sok variációs
lehetőség lenne, de csak az egyik kialakulásával érhető el a funkcióját ellátni tudó fehérje. Nimród lenyűgöző asztrofotók segítségével
mutatta be az univerzum felépítését, méreteit a naprendszerünktől
a legnagyobb szuperhalmazokig. A leglátványosabb galaxisokról
képet is láthattunk. Elmondta, hogy kiszámolták az univerzum tömegét, amely nanogrammban kifejezve is kisebb szám, mint ahány
lehetőség van a fehérje szerkezetének kialakulásakor.
Ezután Gőcze Máté Farkas 10.a osztályos tanuló már konkrétan
a fehérjék szerkezetének kialakulásáról, a felcsavarodásról beszélt.
Elmondta, hogy egy 500 tagú fehérje több módon csavarodhat fel,
mint ahány nanogramm anyag van a megfigyelhető univerzumban.
Ebből arra következtetett, hogy a fehérjék nem véletlen módon csavarodnak.
Ezt a témát Dénes Döme volt diákunk, a BME biomérnök
hallgatója fejtette ki bővebben. Már gimnazistaként elkezdett
dolgozni Dr. Literáti Nagy Péter farmakológus kutatóval, később
csatlakozott hozzájuk Bérces Marcell volt diákunk is (most fizikus
hallgató) és ebben a tanévben Nimród és Máté is elkezdett velük
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Iskolánk 16 diákja vett részt november 26-án a már hagyományossá vált éves nemzetközi angol nyelvi megmérettetésen, amelyen
32 ország (főként európai) angol nyelvet idegen nyelvként tanuló
diákjai versenyeztek összesen 595 iskolából.
A 17223 diákot megmozgató versenyen iskolánk diákjai közül
Agárdi Attila (9knyB) szerepelt legeredményesebben, Magyarországon a 3. helyen, nemzetközi összevetésben az 1317. helyen végzett.
Őt Fekete Álmos (12A) követi Magyarországon az 5. és nemzetközi
mezőnyben az 1541. helyen, valamint Vígh Frodó Gergely (12B),
aki a magyar diákok között 7. , a nemzetközi mezőnyben 1709. lett.

Vetélkedő az Európai Unióról

A 4for Europe Európai Uniós verseny székesfehérvári regionális
döntőjébe az online selejtezőt követően 4 csapatunkból kettő jutott be:
A Csontos Tamás, Balogh Zsombor, Di Croce David Mattia, Kárász Nimród alkotta 9B-s csapat a 4. helyet, a Szabó Janka, Szabó
Vivien (9B), Gettinger Evelin és Biros Boróka alkotta 10 A-s csapat
az 5. helyet szerezte meg. Felkészítő tanáruk: Di Croce Gyöngyi.
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BERÉNY és ALMÁDI

Ikertelepülés vagy ősi társulás?
Kedvenc kertészemmel beszélgetve döbbentem rá ismét, hogy
nem mindegy milyen fűszernövényeket ültetek egymás mellé. Ezt
a szakavatott „zöldujjú” szakemberek már régóta tudják és gyakorolják, csak a kezdő hobbimanók csodálkoznak rá újból és újból.
Miért ne találhatnánk ugyanerre a jelenségre példát a települések
között is? Nos, nem Budapestre gondolok, mert állítólag több mint
56 Buda található a Kárpát-medencében vagy azon kívül, de egyik
mellett sincs Pest. Ráadásul ebbe az 56-ba Budatava városrészünket
még bele sem számolták. A másik véglet után keresgélve az találtam,
hogy Berény és Almádi nem csupán nálunk szomszédos, hanem a
Balaton körül legalább négy helyen. Lehet-e ez a szomszédság a véletlen műve?
Attól tartok, hogy nem! Semmi sem jön létre véletlenül, csak meg
kell, vagy kellene fejteni az előjeleket. Korai írásbeli források híján
meglehetősen sok a spekuláció a Berény és az Almádi helynevekkel
kapcsolatban, így aztán ódzkodnék az egyedül üdvözítő vagy a kizárólagos magyarázattól. Bármilyen eredményre is jut valaki, mások
azonnal rátromfolnak, ha mással nem, hát a „láttam én már nagyobb
törpét is” okoskodással. Különben is a Kárpát-medence szomorú
újkori rekordja nem a települések újraegyesítése, hanem a szétválasztása. Gondoljunk csak a Komárom-Komárno, SátoraljaújhelySlovenské Novo Mesto, illetve a legelszomorítóbb a magyar lakosságú Nagyszelmenc-Kisszelmences esetére a szlovák-ukrán határon.
Újabb nevük:Vel’ké Slemence és Малі Селменці. A két brutálisan
elválasztott falu páréve megnyitott határán álló csonka székelykapu
két darabját talán mindenki látta már – ha máshogy nem, akkor –
fényképen.
Ennek most pontosan az ellenkezőjét szeretném kutatgatni, talán
még arra emlékezve, amikor úgy 30 évvel ezelőtt Vörösberény le
akart válni Almáditól, de az első szabadon választott polgármester,
Dr. Kerényi László igen ügyesen és helyesen lebeszélte őket. Biztosan
elhangzott az érvek között az a tény is, hogy sokkal több kötötte
már össze akkor is a két városrészt, mint ami szétválasztotta volna.
Nem az 1971. évi adminisztratív egybecsatolás, hanem sokkal ősibb,
méghozzá nyelvészeti egység sejlik ugyanis föl etimológiai kutatásaim eredményeként. Nem lehet teljesen véletlen ugyanis, hogy az ősi
Vörösberény és Zalavégörs közötti szőlőket, eredetileg az Öreghegy
délnyugati részét Almádinak nevezték el.
Korábbi cikkeimből már tudható, hogy mindkét városrészünk
neve igen ősi, ótörök eredetű lehet és vannak tudósok, akik a honfoglalás előtti időkre teszik mindkét névelem előfordulását a Kárpátmedencében. Nem mennék bele, hogy ez miért a kései avarokhoz
köthető, mert ez kissé körülményesen bizonyítható, de ha esetleg
griffesindás kultúrát mondunk, akkor talán több olvasómnak egyértelmű. Ha a magyar honfoglalás pontos menetrendjén és időpontján
vitatkozó tudósok egymást közti torzsalkodását szelíd mószerolásnak
nevezzük, akkor az avarok nyelvéről olyan vérre menő vagdalkozás
alakult ki, hogy az illetékes régészek és nyelvészek közé nem mertem
volna letenni egy pohár vizet sem...
Amíg egyetértésre jutnak, még a Berényi Séden is sok víz fog lefolyni, mi viszont csak kapkodjuk a fejünket egy-egy vadonatúj hír
hallatán. A hun-avar-magyar folytonosság valahogy tetten érhető a
helynevekben, még akkor is, ha a legtöbb vitás esetben ismeretlen
eredetűnek kiáltanak ki egy-egy ősi nevet. Ugyanígy vannak ezzel a
magyar szókincs eredetének kutatói, de amíg egyetértés van abban,
hogy az anorák eszkimó eredetű, a razzia riff-kabil, sőt Moszkva pedig finnugor, a Berény múltja még mindig homályba vész. Tételezzük
azonban fel, hogy a Kárpát-medencében létező Berény települések
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lakosai nem mentek az Óperenciás-tengeren túlra, ha a határban különböző dűlőket, hegyeket és patakokat akartak elnevezni. Az adott
korban, adott szempontok alapján adtak nevet.
Így aztán tegyük fel azt is, hogy az Almádi neve is az ő ajkukon
született – minden ismert és bizonyított Berény esetében. Legföljebb van, ami megmaradt s van, ami pedig kikopott a használatból.
Amikor áttekintettem Balatonalmádi és környéke helyneveit, akkor
sokat kellett morfondíroznom a Bőtregoldal, a Keecheneu vagy a
Pursazon föld magyarázatán. Mivel több mint 65 Berény helynév
ismeretes, ezért végignéztem, hogy hol volt a szomszédságukban
Alma, Almád vagy Almás. Ezek után aztán a Berény, Berencs és
Berend, települések vagy helynevek környékét is. Akadtak bőven:
eddig 155 ilyen helynevet találtam.
1. Veszprém megyében Almád középkori hiteleshely és bencés monostor mellett létezik még ma is egy Vörösberény nevű határrész,
ami Monostorapáti és Szentbékálla között nyúlik el hosszan.
2. A Somogy vármegyei Almád mellet viszont a Kisberény még
ma is létezik Somogyvártól 10 kilométerre. Hét kilométerre volt
Nagyberény és Pusztaberény is.
3. Jablanka néven ismert a vajdasági Almád, amelytől délre található Berin, régebben Temesberény az egykori Temes vármegyében.
4. Balatonalmádi ősi városrésze Vörösberény mindannyiunk számára közismert, Szárberény és Kisberény is, de Kisszárberényről
már kevesen tudnak.
5. A Gömör-Kishont vármegyében Gemersky Jablonec korábbi
magyar neve Almágy volt s tőle nyugatra pedig létezik Karancsberény, de az már Nógrád megyében.
6. Almáspuszta Borsosberény és Horpács között létezik Nógrád
megyében, mai neve már Almástanya formában ismeretes.
7. Arad vármegyében Háromalmás mai neve Almaş és tőle északkeletre van Borosberend.
8. Magyaralmás Csákberény és Székesfehérvát között található
mind a mai napig, sőt ott van a közelben Lovasberény is Almásmezővel együtt.
9. Salgótarjántól nyugatra volt Berendfölde még a múlt században,
de ma már csak Zsunyalmáspuszta létezik Nógrád megyében.
10. Almásd Iharosberény mellett volt az egykori Somogy vármegyében.
11. Csurgó tartozékai között említettek egy Almád települést a
XVIII. században.
12. Jászberénytől délre alakult ki Tóth Almás, amelyet ma már Tóalmás néven ismerünk.
13. Kolozsvártól északnyugatra található Nádasberend [Berindu],
tőle 10 kilométerre pedig 5 Almás nevű falu: Almásdál, Almásköblös, Hidalmás, Almásszentmihály, stb.
14. Siófoktól délre található Nagyberény, amely mellett volt Kisberény és egy Almádi település is a koraközépkori oklevelek szerint.
15. Nógrádban a XIX. században még ismerték Pusztaberényt és a
mellette levő Vad-almást. Tőlük délnyugatra még ma is létezik
Borsosberény.
Ennyi együttélés azért nem lehet véletlen. Erős a gyanúm, hogy
jóval több van, de az egyemberes kutatások nagy hátulütője az a szomorú tény, hogy több minden elkerülheti az ember figyelmét, illetve
nem minden forrás kerülhet a keze ügyébe. A trend azonban így
is látszik és további publikációk, újabb források napvilágra kerülése
finomíthatja a most rendelkezésünkre álló vázlatos képet.
Saját következetésünket mindenképpen levonhatjuk: Nem vagyunk egyedül. Nem is voltunk, sőt reméljük, hogy nem is leszünk!
Czuczor Sándor

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Az örökifjú balatoni gyerek –
Albrecht Sándor 90 éves
Egy hevenyészett, gyors telefont eresztettem meg decemberben,
90. születésnapján. Mosolygott a hangja, mint minden találkozásunkkor. Természetességgel vette tudomásul, hogy átélt majd’ egy
évszázadot, minden pátosz nélkül vette az idő múlását. Nem érzékenyült el, sőt – ahogy szokta, megjegyezte: „Ugye festesz, nem veszed
el az időt a közösségi ügyek miatt saját művészetedtől?” Hallgattam
intő szavait és elrebegtem, hogy felhívnám ismét telefonon, mert
lenne egy-két kérdésem az életéről. Beleegyezett, megköszönte és
így búcsúzott: „Vigyázz nagyon magadra!”

Diskurzus egy almádi tárlaton Archív fotó: Milos József

Pár nap múlva hívtam, tudtam, hogy nagy mesélő hírében áll.
Gyorsan a tárgyra tértem célratörő kérdéseimmel.
- Gyerekkor, Alsóörs?
Én balatoni gyerek vagyok, és az is maradok mindörökké. Egészen kis gyermek voltam, amikor belenéztem egy kútba és a víz tükrében megláttam, milyen magasan van az égbolt. Ez a kép – mint
egy jelkép - egész életemben elkísért. Fiatalon már utat mutatott
az alsóörsi születésű Endrődi Sándor munkáinak tanulmányozása, aki így ír: „Szeresd a szépet igazán, ez adja meg a lét becsét…”
Ugye milyen igaz? A balatoni életforma, Pannónia szelleme és a
család adott példát. Édesapám pékmesterként adta a mindennapi
kenyeret a környéknek, 30 alkalmazottja volt. Ő sütötte a ma már
fogalommá nemesült alsóörsi vasútállomáson kapható körözöttes
kiflijéhez a híresen finom, friss kifliket. Gerencsér József hajdani
„Resti”-jénekemblematikus különlegességének illata még mindig
velem van.
- Veszprém?
Én Veszprémben is balatoni vagyok, a piaristáknál végeztem, a
nyomdánál, majd a Naplónál 30 évet töltöttem el. Már a kezdetekkor különös figyelemmel kísértem a képzőművészet és főleg a
kisgrafikák, exlibrisek mívességét. Gyűjtő lettem! A kollekciómat
nemrég a Veszprém megyei könyvtárnak adományoztam.
- És a helytörténet?
Szerencsés helyzetben vagyok, mert kimeríthetetlen a tó körüli
múlt kutatása. Amit tudtam eddig megcsináltam.
- Almádi hogyan ivódott bele az életedbe?
Oda mindig hazamegyek, baráti koszorú fogad, bármikor találkozom veletek. A képzőművészet meghonosítása nálatok pedig mindenkor magával ragadott. Emlékszel mikor megcsináltuk
Dukai-Takách Jenő emlékkiállítást? 1988-ban született, sírja ott
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van Almádiban. Nagyszerű érzés volt, feldolgoztam életművét,
melyet 1988 óta a Magyar Nemzeti Galéria őriz. Hihetetlen volt
a rendszerváltás utáni képzőművészeti fellendülés a városban. Ha
csak a Balaton Tárlatokat említem, az országos, sőt, nemzetközi hírű
Városháza Padlásgalériájában. Minden megnyitón ott szorongtam
a tömegben, vagy az épület előtti téren. A megye második önálló
lapja volt az Almádi Újság, megalapításakor én is ott bábáskodtam
körülöttetek. A városi kultúrára akkor óriási lendület volt jellemző.
Tudom, most sem tétlenkedtek, viszont úgy érzem, Almádi többet
érdemel, többre képes a sok-sok értékével együtt. Ti vagytok azok,
aki megmutatjátok, hogy vidéken is vannak minőségi alkotó műhelyek. Ott van a Magtár, a Kolostor, melyeknek múltja van és bízom
abban, hogy jövője is. Az lehetne a mag, mely az élet lényege, mely
a közösség létét szolgálja.
Kattant a telefon, csend lett. Elgondolkodtam, milyen tartalmas
életút van Albrecht Sándor újságíró, helytörténész, kisgrafika gyűjtő, örök műpártoló, tiszteletbeli almádi polgár mögött. Még mindig hallom a lelkes mosolygós hangot egy 90 esztendős bölcs baráttól. Kívánom, hogy az a fényes égbolt, amit akkor gyermekkorában
látott a kút vizében, ha sötétedik is néha, de a csillagok ragyogjanak
tovább, bevilágítva későbbi életét.
Isten éltessen sokáig, balatoni gyerek!
Veszeli Lajos

A Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. második alkalommal hirdetett szemléletformáló pályázatot a helyi diákok körében. A „Megzöldülök!” elnevezésű programsorozat tavaly
egy rajzpályázattal vette kezdetét, mely a fiatalabb generációt szólította meg. Idén fotópályázattal ösztönözte a szolgáltató a tinédzser
korosztályt a környezetvédelem fontosságára.
Rendkívül színes palettát sorakoztattak fel a gyerekek az alkotásaikban, készültek játékos, vidám fotók, de meghökkentő, elgondolkodtató alkotások is. A beérkező fotók mennyisége és minősége
is jelzi, hogy a fiatal generáció mennyire fogékony a környezetvédelem témájára, illetve, hogy milyen jól látja a probléma lényegét.
A fotók mindenki számára megtekinthetők a „BalKOM” honlapján. https://balkom.hu/megzoldulok-fotopalyazat-2021-fotok/
A nyereményeket kupon formájában eljuttattuk a nyertes tanulók
iskolájába. A legaktívabb iskola idén a Vörösberényi Általános Iskola volt, melyért a jutalma tavasszal egy facsemete lesz.
DÍJAZOTTAK
1. helyezett „Tiszta lélek” és „Megadás” - László Alina alkotása
(Vörösberényi Általános Iskola)

2. helyezett „Rács mögött a természet” - Tóth Lilien alkotása (Györgyi
Dénes Általános Iskola)

3. helyezett „Érték” és „Alszik a természet” - Nagy Alina alkotása
(Vörösberényi Általános Iskola)

Különdíjasok:
• „Levélsátor” - Czoma Bence alkotása (Vörösberényi Általános Iskola)
• „ÉLET 1.” - Ihász Kevin Ferenc alkotása (Irinyi János Általános Iskola)
• „Föld nélkül is megél” - Horváth Elena Eszter alkotása (Györgyi Dénes
Általános Iskola)

• „Együtt a jövőnkért” - Csuha-Dankó Maja alkotása (Györgyi Dénes
Általános Iskola)

• „Kinyílik a világ” - Berki Balázs alkotása (Vörösberényi Általános Iskola)
Köszönjük minden pályázónak, hogy beküldte egyedi és különleges munkáját, a nyerteseknek, valamint a felkészítő pedagógusoknak pedig külön gratulálunk!

2022. január

Krónika

Jégpálya Balatonalmádiban
2021. december 19-én megnyitották Balatonalmádiban a közel
600 m2 méretű jégpályát a Wesselényi strand előtti rendezvénytéren. A korábbi években nem került rá sor, hogy a nyári rendezvények helyszíne télen is élettel teljen meg. A város első jégpályája
mellett kinyitottak a színes faházak, és igazi téli hangulatot varázsoltak a szervezők, forralt borral, teával, meleg ételekkel. Együtt
egész évben Balatonalmádi új szlogene, melynek mintájára Együtt
egész télen elnevezéssel várja a pálya a vendégeket ingyenesen 2021.
december 19. és 2022. február 16. között. A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport által
meghirdetett „Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő
fejlesztések támogatására” kiírt felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be Önkormányzatunk, valamint közérdekű felajánlás igénybevételével valósult meg a jégpálya, helyi vállalkozások, és városi
intézmények segítségével.

Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi Város polgármestere nyitotta meg
a pályát december 19-én, majd a Daniel SpeelBrass fúvószenekar
karácsonyi műsora, és a Megfőzzük Almádit Egyesület kóstolója
színesítette a programot. A megnyitó napján rengeteg érdeklődő
érkezett a pályához, és a további napokban távoli városokból is

érkeztek vendégek. Nagy népszerűségnek örvend a rendezvény,
a későbbiekben több eseményt terveznek, a Nagycsaládosok
Balatonalmádi Egyesülete, az Almádi Diáksportkör elfoglaltságai
érdekes színfoltjai a programnak.
2021. december 31-én Szilveszterkor polgármesteri részvétellel
koccintással búcsúztatták a megjelentek az Óévet, a pálya is
hosszabb nyitvatartással üzemelt. Bár szokatlanul enyhe időjárási
körülmények voltak, népszerű volt a rendezvénytér, a strandon és
a Szent Erzsébet Ligetben is sokan élvezték a kora tavaszi időjárást.
Január 3-tól iskolás csoportok érkeznek rendszeresen a délelőtti
órákban csúszkálni egyet. A korcsolyázók turnusokban használhatják a pályát a házirend betartásával, mely minden nap, hétvégén is
10:00 és 20:00 óra között vár mindenkit. Az esélyegyelőség jegyében egy fakutyán a mozgáskorlátozottak is kipróbálhatják a korcsolyázást. A környezettudatosság pedig megjelenik a felhívásban,
miszerint hozza mindenki magával bögréjét a forró italok megvásárlásához.
Blázsi Ágnes
szervezési ügyintéző

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Beszámoló a Mindenki Karácsonyáról

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

A Vörösberényi Polgári Olvasókör híven a hagyományaikhoz
idén is megszervezte a karácsonyt köszöntő ünnepségét. A berényi
posta előtti téren felállított színpadon, a vörösberényi karácsonyfa
mellett zajlottak az események. A fenyőt Vízl Marcsi ajánlott fel a
város számára.

Fotó: Dér András

Fotó: Dér András

Polgármesterünk köszöntötte Dr. Kepli Lajos a sok egybegyűltet,
majd a veszprémi Szilágyi Keresztény Általános Iskola Csengettyűs
együttesének műsorát hallgattuk.

Fotó: Dér András

Ezután László atya szép szavakkal méltatta a 111 éve alapított
Polgári Körünket és a meghitt hangulatban, az adventi várakozás
utolsó napján Jézus megszületésének csodájáról beszélt.
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Fotó: Fabó Péter

Mivel a Polgári Olvasókör egyre erősödő kapcsolatot ápol a Berényi Általános Iskolával, köszönhetően Zanathy igazgató úr lelkes,
hivatástudattal megáldott kollégáinak, így most is eljöttek hívásunkra, az ünnepségre. A 3. osztályosok műsorához a tanulókat
Oszlár Tamásné Rita és Laczkó Anita készítette fel. A Polgári Körünk
köszönetként egy olyan 2022-es naptárral lepte meg a tantestületet,
amin a novemberi rajzverseny kis alkotónak munkáiból szerepel
néhány.
S ha már a köszönetnél tartok, meg kell említsem, hogy jópár
képviselőnk, név szerint Dér András, Fabó Péter, Dudás Zsolt ,
Schildmayer Ferenc, Kajári Gyula és Dr. Kepli Lajos anyagi felajánlásából, támogatásával tudtuk többek között ajándékként minden
szereplő gyermeknek, de a közönség soraiban állóknak is átadni azt
az édességgel és fenyőfadísszel teli csomagot, amit minden ilyen
alkalomkor adunk, a felnőtteknek pedig forral bort és forró teát
kínáltunk a berényi Virág étterem felajánlásával. A sikeres rendezvényünket, mint anno a szeptemberi szüreti felvonulást is, a Városgondnokság vezetése támogatotta.
Az emberekbe vetett hitünk megint erőt kapott, hogy az új évben
is egyre többet szervezzünk a Berényiekért, a városért.
Kasza M.Katalin, a Vörösberényi Polgári Olvasókör elnöke
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Önkéntes szemétgyűjtés
Vörösberényben
Szeretnénk köszönetet mondani annak az 52 embernek, akik
csatlakoztak hozzánk, a Balatonalmádi/Vörösberényi Szőlőhegy
és környékének megtisztításához, szemétszedési akciónkhoz, ezzel
több, mint 10 m3 hulladékot gyűjtve. A területet a korábbi években is bevált módon több szakaszra osztottuk, és többfős csapatokban gyűjtöttük a szemetet az érintett részeken, melyekbe a szokásos
lovastúra-útvonalak is beletartoztak.

Szöveg és képek forrása: Szentesifarm Facebook oldala

Nagycsaládosok hírek

Kicsik és nagyok dolgoztak szünet nélkül, jókedvűen, dacára az
esős időnek. Köszönjük, hogy sokan még az autójukat is bevetették
a nemes cél érdekében a saras körülmények ellenére is! Ismét megtapasztalhattuk, hogy milyen káros és nehezen jóvátehető hatása van a
szemetelésnek, sőt itt-ott az illegális szemétlerakás mértékét is elérő
környezetszennyezésnek. Nem csak 1-1 PET palackot szedtünk ös�sze az út széléről, hanem nem ritkán a már föld alatt, fák gyökerével
beszőtt szemétdombokat is próbáltunk felszámolni. Sok szülő hozta
ma el kisgyermekét is, megmutatva ezzel a helyes irányt és így időben elvetve a gondolatot és bizonyosságot a fejükben, hogy a tiszta
környezetért és levegőért tenni kell, és a legtöbb, amit tehetünk, az a
megelőzés. Még egyszer köszönjük mindenkinek a közreműködést,
a „jótetthagyomány” fenntartását, szuper, összetartó csapat volt!
Külön köszönet a Vörösberényi Gazdaboltnak az utolsó pillanatban történő kisegítést a munkához biztosított kesztyűket illetően,
valamint Balatonalmádi városának, hogy előre biztosította a hulladékgyűjtő konténert!

2021. decembere élményekben gazdag hónap volt a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete életében.
A balatonalmádi műjégpályán megtartott “Szünidei csusszanás”
programunkat hatalmas érdeklődés övezte. A korizás mellett jégtánc-bemutatón, jégtánc-oktatáson is részt vehettek a programra
ellátogatók a balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda közreműködésével. Mivel fontosak nekünk a Balatonalmádiban és környékén élő rászoruló családok, ezért karácsony előtt mintegy 2500 kg
tartós élelmiszert osztottunk ki számukra. Az évet egy fantasztikus
cirkuszlátogatással zártuk: közel 80 tagunkkal közösen a Fővárosi
Nagycirkusz Csillagtánc című produkcióját néztük meg. Újév
napján Mága Zoltán koncertjén vehettünk részt a művész úr felajánlásának köszönhetően. 2022-ben is élménydús programokkal
készülünk: a “Jeges családi piknik” eseményünkön (01.08.), a balatonalmádi műjégpályán palacsintával, forró teával és kakaóval várunk mindenkit sok szeretettel! Egészségben, boldogságban gazdag
új esztendőt kívánunk!
Benedek Anna, NBAE elnök

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

13

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Az Almádi Shotokankaratékák sikerei az országos bajnokságon
Az év utolsó hónapjában hosszú idő után két nagyszabású országos karateversenyen vettek részt a Balatonalmádi Shotokan KarateDo Sportegyesület versenyzői. 2021. december 5-én Dombóváron
hét versenyző (Csontos Tamás, Farkas Bence, Farkas Ádám, Kovács
Bertalan, Göndör Lili, Vaszily Ákos, Horváth Csenge) képviselte a
balatonalmádi egyesületet, ahol valamennyien több érmet is szereztek: három arany, hat ezüst és tizenhat bronzérmet nyertek kumite
(küzdelem), kata (formagyakorlat) és csapat versenyszámokban. Az
almádi versenyzők összességében nagyszerűen szerepeltek, továbbá
Farkas Ádám elnyerte a „Legfiatalabb, legeredményesebb versenyző” díjat.

2021. december 18-án az egyesület tagjai tovább versenyeztek
ebben a hónapban, még egy nagy megmérettetésen vettek részt,
Egerben a Shobu-Ippon Országos Bajnokságon szerepeltek ismét
nagyszerűen. A versenyzők: Varga Orsolya, kata versenyszámban
ezüst, Farkas Bence kumite versenyszámban ezüst, Kovács Bertalan kumite versenyszámban bronzérmet szerzett, Göndör Lili pedig
mind kata, mind kumite versenyszámban a legjobb 8 közé jutott.
Az egyesület bízik abban, hogy a jövő évben a versenyzők további
számos sikeres versenyen vehetnek részt.
Rézmüves Miklós, 6. Dan
A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület elnöke
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ÁLLÁSAJÁNLAT
Balatonalmádi Városgondnokság a városüzemeltetés
műszaki feladatainak ellátására pályázatot hirdet
MŰSZAKI CSOPORTVEZETŐ munkakör betöltésére,
határozatlan időtartamra.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Balatonalmádi
város hivatalos honlapján (https://www.balatonalmadi.
hu/onkormanyzat/palyazatok/allasajanlatok)
Érdeklődni Agg Z. Tamás intézményvezetőnél lehet
a +36 20 928 7812 telefonszámon.

Garázst vásárolnék
a budatavai városrészben.
Tel: 30 654 6581

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

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