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Idén hetedik alkalommal nyílt meg a Strandkönyvtár a Wesse-
lényi strandon. Az elmúlt években sokan igénybe vették a strandi 
kölcsönzést, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 2014-ben új he-
lyen, a Wesselényi strand keleti kapujánál várjuk a látogatókat. Az 
eddigi években megszokottá vált a meseóra, minden nyitva tartá-
si napon öt és hat óra között várjuk a mesét mondó és mesét hall-
gató gyerekeket. Köszönjük a felnőtt önkéntes mesemondóknak 
a szép történeteket! Esetenként irodalmi-könyves rendezvények, 
író-olvasó találkozók is megrendezésre kerülnek, mint a 2009-ben 
és 2010-ben lezajlott Olvasóliget rendezvénysorozat. A múlt év-
ben Jeney Zoltán, Gyárfás Endre és Kamondy Imre beszélgetett 
a gyerekekkel. A 2014-es szezont június 16-án nyitottuk, amikor 
Schildmayer Ferenc és Kovács István dedikálta tavasszal megjelent 
Almádi anno II. című helytörténeti könyvüket.

A Strandkönyvtárat bárki használhatja, aki a Wesselényi stran-
don pihen. Hétfőtől szombatig 13 és 18 óra között tart nyitva. 
A beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek is – ráadásul nem csak 
a strandon lévő állományból, hiszen az itt megváltott olvasójegy 
a Pannónia könyvtárában is érvényes, ahol nem csak könyveket, 
hanem újságokat, folyóiratokat is találunk, valamint ingyenes 
internet és wifi szolgáltatás áll rendelkezésre.

A Strandkönyvtár csak strandidőben tart nyitva, a városi könyv-
tár azonban az időjárástól függetlenül látogatható. Szolgáltatása-
inkkal várjuk önöket hétköznap 10–20 óráig, szombaton 14–20 
óráig zivatarban, napsütésben egyaránt! 
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Helytörténet

Balatonalmádi 1938
Egy fürdőhely reklámjairól

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A vendéglátásból, illetve turizmusból élő települések életében a rek-
lám alapvető fontosságú. Lényegét és egyben a formáját tekintve kétfé-
le reklámot alkalmaznak az érdekeltek.  Az egyik, általában kis füzet jel-
legű, néhány oldalas kiadvány, amelyben kizárólag az érdekelt település-
ről esik szó. Tartalmát illetően széles témakörben mozog, mert a telepü-
lés történetétől kezdve a vasúti és hajómenetrendig tájékoztat. Természe-
tesen a mindenkor aktuális árakat is közlik, mind a szállásra, mind az ét-
termi árkara kiterjedően. Jelen esetben az 1938 évben, majd 1939-ben is-
mételten, igényes külsővel és tartalommal kiadott reklámról esik szó és a 
közöltek ma már csak részben aktuálisak, gondoljunk az interneten tör-

ténő ügyintézésre. Egyébként az 1939 évi kiadás német nyelven is megje-
lent. Nem tudjuk, hogy a háború előtt hány ilyen kis reklámfüzetet adtak 
ki, de ez az ismertetés az Almádiról megjelent reklámok között a legigé-
nyesebb. Ez a külső borítón is megmutatkozik, a kor ismert festőművésze  
Pekáry István készítette és a neves Piatnik Rt. nyomdájában nyomtatták. 

A reklámfüzetben található térkép eligazítást nyújt Almádi minden 
fontos intézményére vonatkozóan, emlékművektől a panziókig. Eze-
ket számokkal jelölik és a községet szokásos hálózatra osztva megad-
ják a létesítmény koordinátáit. Meg kell említeni, hogy több olyan 
megnevezés van a térképen, ami ma már nehezen értelmezhető. A 

térkép, még egy sajátossággal bír, nevezetesen, hogy a lakóházakat és 
a nyaralókat nem jelöli, csupán a telekhatárokat rögzíti. Ez érthető, 
mert ilyen kisméretű térkép csak részinformációk közlésére alkalmas.  
A reklámfüzet ilyen tartalommal fontos településtörténeti dokumen-
tum, mert egy adott időpontban tükrözi a település képét. A kiadvá-
nyon levő szöveges rész feloldása az alábbiakban.

1 Vasút állomás E-5
2  Pannónia Otthon E-6
3  Fürdő Igazgatóság E-6
4  Pannónia Étterem E-6
5  Fürdőorvos rendelője E-6
6  Kölcsön könyvtár E-6
7  Autó és autóbusz garázsok E-6 
8  Teniszpályák  F-6

9  Klub-ház F-6
10 Vívó plans F-6
11 Föveny – Fürdő G-5
12 Autó park G-4
13 PTP Nyugdíj J. házai G-4
14 Nyitott lovarda H-4

(Folytatása következik.)
Schildmayer Ferenc
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KrónikaÖnkormányzat

Bemutatkozott az AlmadiART Művésztelep. Az alapítók célja, 
hogy saját egyéni alkotómunkájuk mellett a művészetet az Almádi-
ba látogatók és az ott lakók hétköznapjainak részévé tegyék. 

Dr. Szabó János rendőrkapitány beszámolt a Balatonalmádi rendőr-
kapitányság tevékenységéről. Kiemelkedő számadatokkal szolgált, mi-
szerint tavaly 70 bűncselekmény fordult elő a településen, ehhez képest 
az idei évben 32. Az idegenforgalmi szezonra felkészültek, 9 fős meg-
erősítést kap. Az új rendőrségi épület műszaki átadása megtörtént, a 
régi épületből átköltöztek. A rendőrkapitány megköszönte mindazt a 
támogatást, amit az önkormányzat nyújtott az építkezés során. 

Jóváhagyta a Képviselőt-testület az önkormányzat költségvetési 
rendeletének módosítását, így a módosított főösszeg meghaladja a 3 
milliárd 289 millió forintot.

A Borfesztivál megrendezését 3 millió forinttal támogatja az ön-
kormányzat.

Megalkotta az önkormányzat a településképi bejelentési eljárásról szó-
ló rendeletét, mely részletesen tartalmazza az eljárás menetét, a bejelen-
tés módját és az egyes vizsgálati szempontokat is. Emellett hatályon kí-
vül helyezte a parkolásról szóló rendeletet, ami jogszabályi előírásoknak 
már nem felelt meg, az új rendelet előkészítése pedig folyamatban van.

A képviselő-testületi ülésről

Kedves olvasók! Egy almádi vonatkozású képet szeretnék figyelmük-
be ajánlani, ami a Magyarság című keresztény folyóirat egyik 1938-as szá-
mának melléklete. Az almádi Anna-bál részvevői között a „Vidám...” felirat 
alatt látható úr (sötét bajusz, sötét zakó, fehér nadrág) édesapám, dr. Ko-
vács Ákos radiológus professzor (a világhíres Kovács-féle felvétel megal-

kotója) koccint leendő sógorával, dr. Farkas Zoltán jogtanácsossal. Mind-
ketten almádi nyaralók, szőlősgazdák, mindkettejük leszármazottjai ma is 
Almádi részleges lakói, nyaralói. Jómagam az Almádi Újság lelkes olva-
sója vagyok, melynek szerkesztéséhez gratulálok és a további mun-
kához jó egészséget kívánok! Üdvözlettel, dr. Kőmíves Veronika

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet is módosította a 
képviselő-testület, mivel a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, így a 
helyettes szülői ellátást is a Balatonalmádi Szociális Társulás fenntartásá-
ban működő Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el.

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét közel 680 ezer forint adó-
zás előtti eredménnyel. Az üzleti tervből kiderül, hogy a társaság 
Balatonfűzfőre is kiterjeszti szolgáltatási tevékenységét.

A Képviselő-testület meghirdeti két önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan bérbeadását szociális helyzet alapján pályázat útján. A 
pályázati űrlap átvehető személyesen 2014. július 11-től a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 43. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.balatonalmadi.hu in-
ternetes honlapról. További információk kérhetők a 88/542-445-ös 
telefonszámon és a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

A Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gyermek-
étkeztetésének ellátásáról is tárgyalt a Képviselő-testület. 

„Nyári diákmunka elősegítése” program keretében a Városgondnok-
ság 2014. július és augusztus hónapokban 6-6 fő 16-25 év közötti diákot 
foglalkoztathat, akiknek a bérét 100%-ban a programból tudják finanszí-
rozni, az önkormányzat pedig a szükséges járulékok megfizetését vállalja.

Postaládánkból

Városszépítő hírek
A hónap utolsó keddjén tartotta civil szerveze-

tünk a megbeszélését és Keszey János polgármes-
ter úr is vendégünk volt. Az ott elhangzottakról 
ezúton tudósítjuk az olvasókat.

Faültetés
Felmerült az ötlet, facsemetéket szeretnénk ültetni, ott, ahol kör-

nyezetünk megkívánja és a régi, kipusztult fákat élőkre kell cserélni. 
De nem akárhogyan ám! Ezután városunk újonnan született polgá-
rai tiszteletére ültetünk csemetéket és a gyerekek nevét a fa törzsét 
körülvevő, időjárásnak ellenálló táblára véssük fel. Lehetőség nyílik 
fák örökbefogadására is. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne fát örökbe 
fogadni, a városgondnoksággal (+36 88 542 561) egyeztetve hely-
színt és csemetetípus javaslatot kap. A kis fát maga megveszi, elülte-
ti, a korai növekedési szakaszban locsolja, gondozza.  

Támogatás
Szervezetünk civil pályázaton nyert pénzt a munkájához, melyet 

köszönünk a város vezetésének. Egy részét arra fordítottuk, hogy be-
mutassuk Almádi vitorlás életét kezdetektől napjainkig és készül a 
Vörösberény Anno fotóalbum is. Másik részét virágosításra költöttük.  

Csaba testvér
Július 29-én, kedden Böjte Csaba és a marosszéki Kodály gyermekkó-

rus lesz ismét városunk vendége. Csaba testvér Balogh Márta fotókiállí-
tását nyitja meg 17 órakor, ahol koncertet adnak éppúgy, mint a 19 órai 
szentmisén a Szent Imre templomban. Kérjük, hogy aki önkéntes mun-
kát tudna vállalni jelentkezzen Töltési Erzsébetnél (+36 30 971 9446). 

Tolnay Klári
Idén van Tolnay Klári, kedves emlékű színésznőnk, születésének 

100. évfordulója. Kevesen tudják, hogy a városban volt a nyaraló-
ja. A ház jelenlegi tulajdonosával egyetértésben emléktáblát helye-
zünk el a ház falán, a Lehel u. 33. szám alatt, augusztus 3-án vasár-
nap, a 10.30-as mise után a berényi búcsú keretében, agapéval (sze-
retetvendégséggel) összekapcsolva.

Séták
Régóta sikeres az Almádi séták, ezen belül három éve a „Nyi-

tott  templomok, vezetett séták” program. Augusztus 31-ig minden 
szombaton 17 órakor az erődített templomtól indul a séta, várjuk 
azokat, akik templomjainkra és történetükre kíváncsiak és eddig ta-
lán nem tudtak bejutni, mert zárva találták őket.  

Hulladék
A városban nagy gond, hogy nincs kijelölt hely, ahol a veszélyes 

hulladékokat leadhatnánk (pl. az akkumulátorok, víztisztító beren-
dezések elhasznált szűrői, stb.). Az elhasznált elemeket már sokan 
leadják a gyűjtő helyeken (pl. villamossági szaküzletek), de sokan 
még mindig nem tudják, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek a 
patikákban egy gyűjtő edénybe dobhatók. A háziasszonyoknak ja-
vasoljuk, kérdezzenek meg egy közeli éttermet, hogy a háztartásban 
elhasznált zsírt, olajat egy palackba töltve leadhatják-e náluk, hogy 
ne kelljen otthon a WC lefolyójába önteni.  

Civil szervezetünk ülései nyilvánosak, minden hónap utolsó kedd-
jén 16.30-kor jövünk össze a Pannónia Kulturális Központ könyvtárá-
ban. Arra törekszünk, hogy értékes programok szervezésével színesítsük 
a város kulturális életét, illetve szebbé, tisztábbá alakítsuk lakóhelyünket.  
Bárkit szeretettel várunk, aki kíváncsi arra, hogyan dolgozunk, és velünk 
együtt szeretne tenni valamint a városért. Honismereti és Városszépítő Kör 

Megemlékezés

Lovaskavalkád 
XI. Alkalommal rendezték meg a Lovaskavalkádot, a remek ese-

ményt Szentesi Istvánnak köszönhetjük, amely a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA-KK-14 sz-1109) és a Balatonalmádi város 
önkormányzatának támogatásával valósult meg.

Szerencsém volt, mivel egy régi ló imádó ember, Kaszás Zoltán 
szorított helyet maga mellett, ő maga 1982 óta foglalkozik lovakkal 
és versenyzéssel. Maga a verseny több részből állt, volt CAN_C2 és 
SZLV kettesfogathajtó viadal, vadászhajtás, és a vadászlovaglás be-
mutatása a sümegi váristálló kutyafalkájának részvételével.

A hagyományok szerint vonultak fel a résztvevők a hajtók és se-
gédhajtók. A verseny résztvevői Siófokról, Marcaliból, Tihany-
ból, tököli lovas egyesületből, Vörösberényből, Mórról, Litérről, 
Mezőszilasról, Taliándörögdről jöttek, szebbnél szebb fogatokkal és 
csodálatosan szép lovakkal.

Elsöprő győzelmet aratott gyorsaságban és ráadásul hibátlanul 
teljesítette az előírt feladatokat Magyar Zoltán Marcaliból, lovaival 
teljes összhangban győzelmet aratott  két „műfajban” is. Második 
helyezést Völgyesi Balázs a vörösberényi lovas klubból, majd harma-
dik helyezést ifj. Szájer József Katafáról.

Ünnepélyes díjátadás következett, dr. Walter Rózsa önkormány-
zati képviselő és Szentesi István adta át a megérdemelt díjakat. Re-
mek mindent elsöprő hangulat és  rengeteg gratuláció fogadta a 
közreműködőket. Ígéretet kaptunk, hogy jövőre ugyanitt megren-
dezésre kerül a XII. Lovaskavalkád.

Bálint Sándor alpolgármester mondott ünnepi beszédet a 
Nemzeti Összetartozás Napján

Zárszóként Jancsó Miklós  jutott eszembe: A ló hatalom, a ló erő, 
nemesség, szépség! (Jancsó Miklós) HI



2014. júliusALMÁDI ÚJSÁG

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság 54

KrónikaÖnkormányzat

Bemutatkozott az AlmadiART Művésztelep. Az alapítók célja, 
hogy saját egyéni alkotómunkájuk mellett a művészetet az Almádi-
ba látogatók és az ott lakók hétköznapjainak részévé tegyék. 

Dr. Szabó János rendőrkapitány beszámolt a Balatonalmádi rendőr-
kapitányság tevékenységéről. Kiemelkedő számadatokkal szolgált, mi-
szerint tavaly 70 bűncselekmény fordult elő a településen, ehhez képest 
az idei évben 32. Az idegenforgalmi szezonra felkészültek, 9 fős meg-
erősítést kap. Az új rendőrségi épület műszaki átadása megtörtént, a 
régi épületből átköltöztek. A rendőrkapitány megköszönte mindazt a 
támogatást, amit az önkormányzat nyújtott az építkezés során. 

Jóváhagyta a Képviselőt-testület az önkormányzat költségvetési 
rendeletének módosítását, így a módosított főösszeg meghaladja a 3 
milliárd 289 millió forintot.

A Borfesztivál megrendezését 3 millió forinttal támogatja az ön-
kormányzat.

Megalkotta az önkormányzat a településképi bejelentési eljárásról szó-
ló rendeletét, mely részletesen tartalmazza az eljárás menetét, a bejelen-
tés módját és az egyes vizsgálati szempontokat is. Emellett hatályon kí-
vül helyezte a parkolásról szóló rendeletet, ami jogszabályi előírásoknak 
már nem felelt meg, az új rendelet előkészítése pedig folyamatban van.

A képviselő-testületi ülésről

Kedves olvasók! Egy almádi vonatkozású képet szeretnék figyelmük-
be ajánlani, ami a Magyarság című keresztény folyóirat egyik 1938-as szá-
mának melléklete. Az almádi Anna-bál részvevői között a „Vidám...” felirat 
alatt látható úr (sötét bajusz, sötét zakó, fehér nadrág) édesapám, dr. Ko-
vács Ákos radiológus professzor (a világhíres Kovács-féle felvétel megal-

kotója) koccint leendő sógorával, dr. Farkas Zoltán jogtanácsossal. Mind-
ketten almádi nyaralók, szőlősgazdák, mindkettejük leszármazottjai ma is 
Almádi részleges lakói, nyaralói. Jómagam az Almádi Újság lelkes olva-
sója vagyok, melynek szerkesztéséhez gratulálok és a további mun-
kához jó egészséget kívánok! Üdvözlettel, dr. Kőmíves Veronika

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendelet is módosította a 
képviselő-testület, mivel a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, így a 
helyettes szülői ellátást is a Balatonalmádi Szociális Társulás fenntartásá-
ban működő Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ látja el.

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Kommunális és 
Szolgáltató Kft. 2014. évi üzleti tervét közel 680 ezer forint adó-
zás előtti eredménnyel. Az üzleti tervből kiderül, hogy a társaság 
Balatonfűzfőre is kiterjeszti szolgáltatási tevékenységét.

A Képviselő-testület meghirdeti két önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan bérbeadását szociális helyzet alapján pályázat útján. A 
pályázati űrlap átvehető személyesen 2014. július 11-től a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 43. számú irodában 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.balatonalmadi.hu in-
ternetes honlapról. További információk kérhetők a 88/542-445-ös 
telefonszámon és a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

A Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gyermek-
étkeztetésének ellátásáról is tárgyalt a Képviselő-testület. 

„Nyári diákmunka elősegítése” program keretében a Városgondnok-
ság 2014. július és augusztus hónapokban 6-6 fő 16-25 év közötti diákot 
foglalkoztathat, akiknek a bérét 100%-ban a programból tudják finanszí-
rozni, az önkormányzat pedig a szükséges járulékok megfizetését vállalja.

Postaládánkból

Városszépítő hírek
A hónap utolsó keddjén tartotta civil szerveze-

tünk a megbeszélését és Keszey János polgármes-
ter úr is vendégünk volt. Az ott elhangzottakról 
ezúton tudósítjuk az olvasókat.

Faültetés
Felmerült az ötlet, facsemetéket szeretnénk ültetni, ott, ahol kör-

nyezetünk megkívánja és a régi, kipusztult fákat élőkre kell cserélni. 
De nem akárhogyan ám! Ezután városunk újonnan született polgá-
rai tiszteletére ültetünk csemetéket és a gyerekek nevét a fa törzsét 
körülvevő, időjárásnak ellenálló táblára véssük fel. Lehetőség nyílik 
fák örökbefogadására is. Ez azt jelenti, hogy aki szeretne fát örökbe 
fogadni, a városgondnoksággal (+36 88 542 561) egyeztetve hely-
színt és csemetetípus javaslatot kap. A kis fát maga megveszi, elülte-
ti, a korai növekedési szakaszban locsolja, gondozza.  

Támogatás
Szervezetünk civil pályázaton nyert pénzt a munkájához, melyet 

köszönünk a város vezetésének. Egy részét arra fordítottuk, hogy be-
mutassuk Almádi vitorlás életét kezdetektől napjainkig és készül a 
Vörösberény Anno fotóalbum is. Másik részét virágosításra költöttük.  

Csaba testvér
Július 29-én, kedden Böjte Csaba és a marosszéki Kodály gyermekkó-

rus lesz ismét városunk vendége. Csaba testvér Balogh Márta fotókiállí-
tását nyitja meg 17 órakor, ahol koncertet adnak éppúgy, mint a 19 órai 
szentmisén a Szent Imre templomban. Kérjük, hogy aki önkéntes mun-
kát tudna vállalni jelentkezzen Töltési Erzsébetnél (+36 30 971 9446). 

Tolnay Klári
Idén van Tolnay Klári, kedves emlékű színésznőnk, születésének 

100. évfordulója. Kevesen tudják, hogy a városban volt a nyaraló-
ja. A ház jelenlegi tulajdonosával egyetértésben emléktáblát helye-
zünk el a ház falán, a Lehel u. 33. szám alatt, augusztus 3-án vasár-
nap, a 10.30-as mise után a berényi búcsú keretében, agapéval (sze-
retetvendégséggel) összekapcsolva.

Séták
Régóta sikeres az Almádi séták, ezen belül három éve a „Nyi-

tott  templomok, vezetett séták” program. Augusztus 31-ig minden 
szombaton 17 órakor az erődített templomtól indul a séta, várjuk 
azokat, akik templomjainkra és történetükre kíváncsiak és eddig ta-
lán nem tudtak bejutni, mert zárva találták őket.  

Hulladék
A városban nagy gond, hogy nincs kijelölt hely, ahol a veszélyes 

hulladékokat leadhatnánk (pl. az akkumulátorok, víztisztító beren-
dezések elhasznált szűrői, stb.). Az elhasznált elemeket már sokan 
leadják a gyűjtő helyeken (pl. villamossági szaküzletek), de sokan 
még mindig nem tudják, hogy a lejárt szavatosságú gyógyszerek a 
patikákban egy gyűjtő edénybe dobhatók. A háziasszonyoknak ja-
vasoljuk, kérdezzenek meg egy közeli éttermet, hogy a háztartásban 
elhasznált zsírt, olajat egy palackba töltve leadhatják-e náluk, hogy 
ne kelljen otthon a WC lefolyójába önteni.  

Civil szervezetünk ülései nyilvánosak, minden hónap utolsó kedd-
jén 16.30-kor jövünk össze a Pannónia Kulturális Központ könyvtárá-
ban. Arra törekszünk, hogy értékes programok szervezésével színesítsük 
a város kulturális életét, illetve szebbé, tisztábbá alakítsuk lakóhelyünket.  
Bárkit szeretettel várunk, aki kíváncsi arra, hogyan dolgozunk, és velünk 
együtt szeretne tenni valamint a városért. Honismereti és Városszépítő Kör 

Megemlékezés

Lovaskavalkád 
XI. Alkalommal rendezték meg a Lovaskavalkádot, a remek ese-

ményt Szentesi Istvánnak köszönhetjük, amely a Nemzeti Együtt-
működési Alap (NEA-KK-14 sz-1109) és a Balatonalmádi város 
önkormányzatának támogatásával valósult meg.

Szerencsém volt, mivel egy régi ló imádó ember, Kaszás Zoltán 
szorított helyet maga mellett, ő maga 1982 óta foglalkozik lovakkal 
és versenyzéssel. Maga a verseny több részből állt, volt CAN_C2 és 
SZLV kettesfogathajtó viadal, vadászhajtás, és a vadászlovaglás be-
mutatása a sümegi váristálló kutyafalkájának részvételével.

A hagyományok szerint vonultak fel a résztvevők a hajtók és se-
gédhajtók. A verseny résztvevői Siófokról, Marcaliból, Tihany-
ból, tököli lovas egyesületből, Vörösberényből, Mórról, Litérről, 
Mezőszilasról, Taliándörögdről jöttek, szebbnél szebb fogatokkal és 
csodálatosan szép lovakkal.

Elsöprő győzelmet aratott gyorsaságban és ráadásul hibátlanul 
teljesítette az előírt feladatokat Magyar Zoltán Marcaliból, lovaival 
teljes összhangban győzelmet aratott  két „műfajban” is. Második 
helyezést Völgyesi Balázs a vörösberényi lovas klubból, majd harma-
dik helyezést ifj. Szájer József Katafáról.

Ünnepélyes díjátadás következett, dr. Walter Rózsa önkormány-
zati képviselő és Szentesi István adta át a megérdemelt díjakat. Re-
mek mindent elsöprő hangulat és  rengeteg gratuláció fogadta a 
közreműködőket. Ígéretet kaptunk, hogy jövőre ugyanitt megren-
dezésre kerül a XII. Lovaskavalkád.

Bálint Sándor alpolgármester mondott ünnepi beszédet a 
Nemzeti Összetartozás Napján

Zárszóként Jancsó Miklós  jutott eszembe: A ló hatalom, a ló erő, 
nemesség, szépség! (Jancsó Miklós) HI
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csi rendet és valami jobbat, újat, demokratikusat kell létrehozni he-
lyette. 

Soha nem felejtem mindig mosolygós, de ha kellett komoly te-
kintettét, bajszos-szakállas megjelenését és ezüstösen csillogó, dús 
haját, gesztusait, logikus érvelését és amikor azon az ominózus éj-
szakán, belügyminiszterként munkatársaival sikerült vagy ötvenezer 
kézifegyvert begyűjteniük – főként a volt munkásőröktől – enyhe 
öniróniával csak ennyit mondott: „Csinálhattuk volna jobban is.” 
Még most is fel tudnám idézni jellegzetes beszédritmusát, hangkép-
zését, beszédeinek egyes részleteit, amelyeket a T. házban mondott 
el az ellenzék zajos közbeszólásai mellett.

A Balaton és Balaton-felvidék szerelmeseként szinte a körzeté-
hez tartozó minden településen barátként, ismerősként üdvözölték, 
ha megjelent, fórumot tartott vagy vitakört vezetett. A vitorlázást 
imádta, de a lovassport érdekében is sokat tett, erről Nagyvázsony-
ban többet tudnának beszélni. A Reguly-alapítvány előadásai, vi-
taestjei az ország minden részéből vonzották az érdeklődő közéleti 
embereket, politikusokat, művészeket és a civil közönséget is. 

Nem vagyok műszaki szakember és útépítő sem, de tudom élete 
egyik nagy álma az volt, hogy még a század első néhány évében ké-
szüljön el a négysávos autóút vagy autópálya a nyolcas út vonalán, 
a határig és annak meghosszabbításában hasonló módon Dunaúj-
városig. Sajnos, ez a program késik, tán évek, évtizedek múltán fog 
majd megvalósulni.

Elmaradhatatlan látogatója volt az egyetemnek, a színház belső  
eseményeinek. Szigorú, de igazságos kritikusként ismerték. 

A veszprémi minőségi kézilabda sport érdekében is sokat tett. 
Alapítványt hozott létre, újságot alapított és hosszú időn keresztül 
minden kézilabda mérkőzésen nézőként is részt vett. A nehezebb 
időszakokban szinte magam is szégyenkezve ültem a tornacsarnok 
vip páholyában, mert a másik oldalon magam előtt láttam egy ag-
gódó vagy lelkesen tapsoló ősz hajú férfit a bejárónál – ő volt Hor-
váth Balázs –, aki nem volt hajlandó beülni azok közé, ahol az örö-
kös polgármester foglal helyet, hogy mindenki láthassa őt a csar-
nokban.

A másik alkalom 2003 szeptemberében, a veszprémi Akadémiai 
Bizottság várban lévő székházában történt. Én, ekkor a Papp Lajos 
professzor úr által rajtam elvégzett beavatkozás után elég legyengült 
állapotban voltam, de részt akartam venni azon az estén, amikor 
Horváth Balázs politikai fórumot tartott Kondor Katalinnal, a Ma-
gyar Rádió elnökével. A fórumot nagy érdeklődés előzte meg, hi-
szen akkor már hetek óta arról zengett a baloldali sajtó, hogy Kon-
dor Katalinnak „ügynök múltja” van, ez volt az az időszak, amikor a 
Magyar Rádió elnök asszonyát heves vádak, támadások, rágalmazá-
sok érték. Azt próbálván sulykolni a közvéleménynek, hogy megta-
lálták a Kondor Katalin ügynök múltját bizonyító dokumentumo-
kat. Horváth Balázs azért hívta meg Kondor Katalint Veszprémbe, 
a VEAB székházba, hogy közvetett formában bebizonyítsa Kondor 
Katalin ártatlanságát, vétlenségét. Ezzel az estével bebizonyosodott, 
hogy a boszorkányüldözést Kondor Katalin ellenfeleinek, ellensége-
inek be kellett fejezniük.

2006 tavaszán a Padányi Gimnázium tornacsarnokában politikai 
fórumot tartott a veszprémi Kereszténydemokrata Párt szervezete, 
aminek keretében a városba látogatott dr. Semjén Zsolt, a párt elnö-
ke. Közlekedési ok következtében az előadó kicsit késett, de végülis 
megérkezett, ahol a teremben lelkes tömeg várta. Főként idősebbek, 
köztük a város vezető képviselői is. Az elnöki asztalnál foglalt helyet 

Mottó és ajánlás Márai Sándor Füves-
könyv c. kötetéből, amelyet 1943-ban je-
lentetett meg az író. „Az élet értékéről: 
Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. 
Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, 
de ez az egyetlen igazság, amelyet minden 
következménnyel megismertem… A halá-
los ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, 
ha minden nap, minden öntudatottal az igazságot szolgáltad. Néha 
nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság, de te ne válogass. Ennyi az 
élet értéke…”

Dr. Horváth Balázs 2007. augusztus 13-án lett volna hatvanöt 
éves. Nemrég újra kimentem a sírjához Vörösberényben és egy szál 
rózsát helyeztem el rajta. A permi vöröskőből készült rusztikus sír-
emlék alatt, szülei hamvai mellett most már Balázs is ott pihen. A 
sír légvonalban vagy ötven méterre áll berényi családi házunktól, így 
korábban is a Horváth fivérekkel gyakran találkoztam a temető ke-
rítése mellett, hiszen szüleik sírját minden évben többször megláto-
gatták. Egy alkalommal, a kilencvenes évek elején Balázs megkerül-
ve a kerítést a Balaton felé mutatott és csak annyit mondott: „Vi-
gyázzatok a Lozsántára, őrizzétek meg, amíg lehet, mert nagy kincs 
ez nekünk, berényieknek, veszprémieknek, magyaroknak.”

A pannon tájhoz való kötődése nem véletlen, hiszen a Balaton-
felvidék minden zegét-zugát bejárta. Középiskoláit, ikertestvéré-
vel Gyurival, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban végezte. 
1966-ban a budapesti ELTE jogi karán kitűnő eredménnyel diplo-
mázott, aztán 1966-tól Veszprémben ügyvédjelöltként, majd 1968-
tól ügyvédként dolgozott. A városban szinte mindenki ismerte. Ha 
szálfa termetével végigsétált a városban kedves jó barátjával, dr. Sza-
bó Gyula ügyvéddel, az emberek megfordultak utánuk, főleg a höl-
gyek és a lányok és ők is barátsággal, szeretettel léptek oda egy-egy 
ismerősükhöz, barátjukhoz. Veszprémi tartózkodása alatt számos 
szakmai és civil közösségnek volt aktív tagja, a sport szinte min-
den területe érdekelte. Küzdött Brusznyai Árpád rehabilitációjáért 
elkötelezett hazafiként már akkor is, amikor a hírhedt megyei párt-
titkár még uralta a várost. Az MDF helyi elnökeként, majd később 
1991–92-ben az MDF országos ügyvezető alelnökeként az országos 
politika színterére lépett, belevetette magát a politika sűrű és szám-
talanszor ingoványos világába. 

Én, mint az egyetem oktatója akkor kerültem vele szorosabb 
személyes szakmai kapcsolatba, amikor az egyetem – Liszi János 
rektor erőfeszítéseként – megpróbálta megújítani önmagát. Ezért 
– többek között engem – bízott meg a jövendő tanárképző kar in-
dításának előkészítésével, a bölcsész szakok és a teológiai képzés 
stratégiájának kidolgozásával. Az akkor még püspökként szolgáló 
dr. Szendi József aktív közreműködésével sikerült a kétszakos kép-
zést felállítani és dr. Horváth Balázs révén megszerezni azt a politi-
kai, társadalmi és kormányzati segítséget, amely nélkül valószínű-
leg az akkori 800 hallgatóval működő Veszprémi Egyetemből so-
hasem lett volna 2014-re olyan nagy, szinte gigantikus intézmény, 
mint napjainkban.

Sok-sok alkalommal vívtunk szócsatákat egyetemi ügyekről, a 
regionalizmus kérdéseiről, a kistérségek szerepéről és főként arról, 
amely egyik fő érdeklődési területe volt, az önkormányzati törvé-
nyek részleteiről. Jól emlékszem egy mondására, még 1991-ből: 
„Képzeld el, mindent meg kell változtatni, el kell törölni a taná-

Egy emberről és barátról, aki politikus is volt
Majd tíz éve hagyott itt bennünket

Horváth Balázs, mellette a helyi elnök, dr. Veress Gábor egyetemi 
tanár és dr. Navracsics Tibor. 

Az első sorban ülve jól láttam Balázs arcvonásait, kissé megfáradt 
tekintetét, ahogy pillantásaival végigpásztázta a nagyszámú hallga-
tóságot, felfedezvén ismerőseit, barátait a sorok között, kicsit meg-
sápadt arcáról a mosoly mintha hiányzott volna, lábait egymás-
ra téve az asztal mögött szemlélte a közönséget, hallgatta képvise-
lő kollegáját, annak szenvedélyes érvelését. Az előadás egy egyetemi 
városban miről is szólhatott volna, elsősorban a teológiai képzés, az 
iskola fontosságáról és arról, hogy milyen szerepet játszik Veszprém-
ben is a római katolikus egyház és annak intézményei a város tár-
sadalmi és kulturális életében, az emberek mindennapjaiban. Szóba 
került ezen kívül számos politikai kérdés is.

Kósza pletykák keringtek a városban és egy ízben a helyi újság 
is írt róla, hogy Horváth Balázs kezelésre jár a kórházba. Úgy gon-
doltam, hogy ez a legjobb alkalom arra, hogy a nagyközönség előtt 
köszönetet mondjak neki, aki bajai között is a helyi ügyeket, gon-
dokat az utolsó pillanatig elkötelezetten gondozta. A hozzászólás 
közben szavaim elcsuklottak, én magam is megrendültem, mert rá-
néztem Balázsra és úgy tűnt, hogy tekintete elhomályosul és valami 
a szeme mögül kibuggyan. Számomra hihetetlen megrázó élmény-
nyé vált az az est, és azt tapasztaltam, hogy mások is így voltak vele. 
Amikor az esemény véget ért, Balázs odajött hozzám, kezet fogott 
velem, megöleltük egymást és gondolom, mindketten tudtuk, érez-
tük, mi következik a közeljövőben.

Még ezzel a dolgok sorsszerű folytatódása nem fejeződött be. Köz-
vetlenül a választás előtt néhány nappal Orbán Viktor, a Fidesz elnö-
ke járt a városban. Az egyik általános iskola udvarán, hatalmas tömeg 
előtt, kampánybeszédet tartott. A vendéglátó veszprémi képviselője-
lölt dr. Navracsics Tibor üdvözölte a vendégeket, köztük dr. Bíró Zol-
tánt, az MDF egykori első elnökét, dr. Für Lajost, a másik elnököt és 
dr. Horváth Balázst, a veszprém megyei 6. sz. választókerület képvise-
lőjét. Harmadikként Horváth Balázs lépett a pódiumra Orbán Vik-
tor előtt. Kicsit megviselten, de mégis a kezében tartott papírlapo-
kat maga elé tartva, enyhén rekedtes hangon XXI. századi Petőfiként 
szenvedélyes hangú beszédben sorolta fel a kormány hibáit, bűneit, 
miközben minden bekezdésnél ostorcsapásként hangzottak szavai a 
tömeg előtt: „Vádolom őket!”. Nem vagyok politológus és kézi mag-
nó sem volt nálam, de remélem, ez a beszéd tanúságképpen az utó-
korra maradt szinte Horváth Balázs végrendeleteként.

Az elmúlt hónapokban váratlanul postai küldeményt kaptam Ba-
latonalmádiból dr. Csík Pál nyugalmazott főorvostól, akivel már 
korábban egy-egy politikai eseményen, fórumon találkoztam. Én 
nem tudtam róla, hogy levelezésben állt Horváth Balázzsal és várat-
lanul megtisztel azzal, hogy e levelezés megfelelő részleteit – testvé-
rének dr. Horváth Györgynek a hozzájárulásával – próbáljam meg 
nyilvánosságra hozni, megjelentetni.

Előzetesen idézek két rövid részletet abból a levélből, amelyet a 
főorvos úrtól kaptam. „Mellékelem – sajnálatosan in memoriam – a 
Horváth Balázs dossziét. Közös feltételezésünk szerint dr. Navracsics 
Tibor tekinthető az ő politikai örökösének. Osztozom az ön opti-
mizmusában, miszerint mi még megérhetjük az 1989-ben beígért, 
de be nem tartott ún. rendszerváltást.” – írta 2006. október idusán.

Talán érdekes és megfejtendő lenne az a gondolat, amelyet Hor-
váth Balázs írt levelében ír. „Tisztelt doktor úr! Bár az utóbbi időben 
napi életem többnyire szomorúsággal, bántással megrakott, most 
mégis örülnöm kell annak, hogy egy tiszta ember véleményét hatá-
rozottan leírva rosszízű és ennek folytán félreértésre okot adó levelet 
ír. Levelét köszönöm. Biztos vagyok abban, tudom, hogy a belőlem 
kijött indulatos szavak nem csak az általam félreértelmezett mon-
datokból következtek, inkább abból, hogy az elmúlt több év saját 

pártomon belül olyan pokoljárásra kényszerített, hogy a legkisebb 
bántásra, tán félreértett vagy félreérthető üzenet is, néha úgy érzem, 
bennem már mély vizeket kavar.”

2004. november 18-án Csík Pál írta. „Mivel 25 éves emigrációm-
ból 1995-ben tértem vissza, az ezt megelőző évek politikai esemé-
nyeiről jobbára csak utólag alkothattam tisztább képet. Az ön saját 
pártján belüli pokoljárásáról szintúgy.”

Horváth Balázs pár nap múlva újabb levelet írt. „Tisztelt dok-
tor úr! Köszönöm leveleit és mivel pongyola a fogalmazásom, tud-
ja be ennek, hogy azonnal válaszolni akartam. Leveleiben írt poli-
tikai helyzetértékeléseivel – ahogy már ezt közöltem – egyetértek.”

A doktor úr még karácsony előtt egy utolsó, orvosi szempon-
tú levelet kívánt küldeni Dávid Ibolya nyilatkozatával kapcsolat-
ban. Szóba került egy másik név is. „Annál inkább megdöbbent 
Gémesi doktor totális tájékozatlansága, vehette volna az odafigye-
lést, hogy informálódjék, pl. az USA egészségügyéről, de ha már 
Amerika messze van (Gödöllőtől) legalább érdeklődhetett volna 
Ausztriában.”

A doktor úr megjegyzéseit sajnálatos módon a későbbi történé-
sek fényesen igazolták. Időközben megtörtént a kettős állampol-
gárságról szóló népszavazás. 2004. december 9-én dr. Horváth Ba-
lázs, mint egy képviselői beadvány előterjesztője, 13 képviselőtárá-
sával együtt, levelet írt dr. Szili Katalinnak, az országgyűlés elnöké-
nek, képviselői önálló indítvány formájában. A beadványból csak 
az indoklást idézem. „A 2004. december 5-én megtartott népsza-
vazás útját szegte azon törvényalkotási kötelezettségnek, hogy a ha-
táron kívül élő magyarok állampolgárságukat vissza-, megkaphas-
sák. A népakarat ezen döntése a közelmúlt – a II. világháború utáni 
időszak – nemzetrontó, nem egyszer megbicsaklott politikai irány-
vonalából következett. Szükséges és természetes kötelesség tudato-
sítani az országgyűlésnek minden magyar állampolgárban és a ma-
gyar közösséghez tartozó emberekben, hogy a népszavazás nem re-
kesztett ki senkit, azonban a felelősséget a törvényalkotókra ruházta 
át. A 2004. december 5-i elmaradt döntés ezekre figyelemmel, nem 
a magyarországi választópolgárok akaratából, ellenkezőleg, e fájdal-
mas eredményt hozó törvény történelmünkből fakadt.”

A főorvos 2005 júliusában újabb levelet írt, amely már tükrözi 
azt, hogy közeledik a választás. „Tetszik vagy nem tetszik, ketyeg a 
visszaszámlálás órája, a 2006-os parlament választás kampánya. Ne-
kem – Márai Sándor és Vass Albert után – nincsenek kételyeim, 
nem így a hajdani! demokrata fórumosoknak.”

Dr. Csík Pál úr utolsó levelét tartom a kezemben, amelyet 2006. 
március 19-én írt. „Tisztelt képviselő úr! 2004. november 13-án ta-
lálkoztunk személyesen. Akkor ön, Bóka István társaságában a ket-
tős állampolgárság mellett kampányolt Balatonalmádiban. Ezt kö-
vető levélváltásaink megtalálhatók számítógépében. A kettős állam-
polgárság nekem, 1997 óta nem gond, hiszen legálisan szavazha-
tok egyszerre Magyarországon és Ausztriában. A bolsevikoknak ez 
rémálom. Unalmas választó vagyok, Ausztriában az ottani néppárt-
ra voksolok, itt meg a Fideszre. Nem érdekből, nem stallumért, csu-
pán a gyomrom nem bírja a politikai dögszagot. Feltételezem, hogy 
Dávid Ibolya diagnózisára nem tart igényt. Könnyű dolgom volt, 
van, mivel Nyírő Gyulától és Horányi Bélától tanulhattam. Isten 
ne adja, ha nem tudná, kikre hivatkozom, kérdezze meg Mikola Ist-
vánt. Változatlan nagyrabecsüléssel: dr. Csík Pál.”

Hát ennyit e levelezésről és barátomnak Horváth Balázsnak ígé-
rem, hogy a főorvos úrral a legközelebbi évfordulón együtt me-
gyünk ki a vörösberényi temetőbe és együtt helyezzük virágunkat 
Horváth Balázs sírjára. 

Németh Attila 
Ranolder-díjas, nyugalmazott egyetemi oktató
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csi rendet és valami jobbat, újat, demokratikusat kell létrehozni he-
lyette. 

Soha nem felejtem mindig mosolygós, de ha kellett komoly te-
kintettét, bajszos-szakállas megjelenését és ezüstösen csillogó, dús 
haját, gesztusait, logikus érvelését és amikor azon az ominózus éj-
szakán, belügyminiszterként munkatársaival sikerült vagy ötvenezer 
kézifegyvert begyűjteniük – főként a volt munkásőröktől – enyhe 
öniróniával csak ennyit mondott: „Csinálhattuk volna jobban is.” 
Még most is fel tudnám idézni jellegzetes beszédritmusát, hangkép-
zését, beszédeinek egyes részleteit, amelyeket a T. házban mondott 
el az ellenzék zajos közbeszólásai mellett.

A Balaton és Balaton-felvidék szerelmeseként szinte a körzeté-
hez tartozó minden településen barátként, ismerősként üdvözölték, 
ha megjelent, fórumot tartott vagy vitakört vezetett. A vitorlázást 
imádta, de a lovassport érdekében is sokat tett, erről Nagyvázsony-
ban többet tudnának beszélni. A Reguly-alapítvány előadásai, vi-
taestjei az ország minden részéből vonzották az érdeklődő közéleti 
embereket, politikusokat, művészeket és a civil közönséget is. 

Nem vagyok műszaki szakember és útépítő sem, de tudom élete 
egyik nagy álma az volt, hogy még a század első néhány évében ké-
szüljön el a négysávos autóút vagy autópálya a nyolcas út vonalán, 
a határig és annak meghosszabbításában hasonló módon Dunaúj-
városig. Sajnos, ez a program késik, tán évek, évtizedek múltán fog 
majd megvalósulni.

Elmaradhatatlan látogatója volt az egyetemnek, a színház belső  
eseményeinek. Szigorú, de igazságos kritikusként ismerték. 

A veszprémi minőségi kézilabda sport érdekében is sokat tett. 
Alapítványt hozott létre, újságot alapított és hosszú időn keresztül 
minden kézilabda mérkőzésen nézőként is részt vett. A nehezebb 
időszakokban szinte magam is szégyenkezve ültem a tornacsarnok 
vip páholyában, mert a másik oldalon magam előtt láttam egy ag-
gódó vagy lelkesen tapsoló ősz hajú férfit a bejárónál – ő volt Hor-
váth Balázs –, aki nem volt hajlandó beülni azok közé, ahol az örö-
kös polgármester foglal helyet, hogy mindenki láthassa őt a csar-
nokban.

A másik alkalom 2003 szeptemberében, a veszprémi Akadémiai 
Bizottság várban lévő székházában történt. Én, ekkor a Papp Lajos 
professzor úr által rajtam elvégzett beavatkozás után elég legyengült 
állapotban voltam, de részt akartam venni azon az estén, amikor 
Horváth Balázs politikai fórumot tartott Kondor Katalinnal, a Ma-
gyar Rádió elnökével. A fórumot nagy érdeklődés előzte meg, hi-
szen akkor már hetek óta arról zengett a baloldali sajtó, hogy Kon-
dor Katalinnak „ügynök múltja” van, ez volt az az időszak, amikor a 
Magyar Rádió elnök asszonyát heves vádak, támadások, rágalmazá-
sok érték. Azt próbálván sulykolni a közvéleménynek, hogy megta-
lálták a Kondor Katalin ügynök múltját bizonyító dokumentumo-
kat. Horváth Balázs azért hívta meg Kondor Katalint Veszprémbe, 
a VEAB székházba, hogy közvetett formában bebizonyítsa Kondor 
Katalin ártatlanságát, vétlenségét. Ezzel az estével bebizonyosodott, 
hogy a boszorkányüldözést Kondor Katalin ellenfeleinek, ellensége-
inek be kellett fejezniük.

2006 tavaszán a Padányi Gimnázium tornacsarnokában politikai 
fórumot tartott a veszprémi Kereszténydemokrata Párt szervezete, 
aminek keretében a városba látogatott dr. Semjén Zsolt, a párt elnö-
ke. Közlekedési ok következtében az előadó kicsit késett, de végülis 
megérkezett, ahol a teremben lelkes tömeg várta. Főként idősebbek, 
köztük a város vezető képviselői is. Az elnöki asztalnál foglalt helyet 

Mottó és ajánlás Márai Sándor Füves-
könyv c. kötetéből, amelyet 1943-ban je-
lentetett meg az író. „Az élet értékéről: 
Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, 
amellyel az emberek ügye felé fordulunk. 
Ez kissé szigorúan és általánosan hangzik, 
de ez az egyetlen igazság, amelyet minden 
következménnyel megismertem… A halá-
los ágyon csak akkor pihensz nyugodtan, 
ha minden nap, minden öntudatottal az igazságot szolgáltad. Néha 
nagyon egyszerű és kicsinyes az igazság, de te ne válogass. Ennyi az 
élet értéke…”

Dr. Horváth Balázs 2007. augusztus 13-án lett volna hatvanöt 
éves. Nemrég újra kimentem a sírjához Vörösberényben és egy szál 
rózsát helyeztem el rajta. A permi vöröskőből készült rusztikus sír-
emlék alatt, szülei hamvai mellett most már Balázs is ott pihen. A 
sír légvonalban vagy ötven méterre áll berényi családi házunktól, így 
korábban is a Horváth fivérekkel gyakran találkoztam a temető ke-
rítése mellett, hiszen szüleik sírját minden évben többször megláto-
gatták. Egy alkalommal, a kilencvenes évek elején Balázs megkerül-
ve a kerítést a Balaton felé mutatott és csak annyit mondott: „Vi-
gyázzatok a Lozsántára, őrizzétek meg, amíg lehet, mert nagy kincs 
ez nekünk, berényieknek, veszprémieknek, magyaroknak.”

A pannon tájhoz való kötődése nem véletlen, hiszen a Balaton-
felvidék minden zegét-zugát bejárta. Középiskoláit, ikertestvéré-
vel Gyurival, a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnáziumban végezte. 
1966-ban a budapesti ELTE jogi karán kitűnő eredménnyel diplo-
mázott, aztán 1966-tól Veszprémben ügyvédjelöltként, majd 1968-
tól ügyvédként dolgozott. A városban szinte mindenki ismerte. Ha 
szálfa termetével végigsétált a városban kedves jó barátjával, dr. Sza-
bó Gyula ügyvéddel, az emberek megfordultak utánuk, főleg a höl-
gyek és a lányok és ők is barátsággal, szeretettel léptek oda egy-egy 
ismerősükhöz, barátjukhoz. Veszprémi tartózkodása alatt számos 
szakmai és civil közösségnek volt aktív tagja, a sport szinte min-
den területe érdekelte. Küzdött Brusznyai Árpád rehabilitációjáért 
elkötelezett hazafiként már akkor is, amikor a hírhedt megyei párt-
titkár még uralta a várost. Az MDF helyi elnökeként, majd később 
1991–92-ben az MDF országos ügyvezető alelnökeként az országos 
politika színterére lépett, belevetette magát a politika sűrű és szám-
talanszor ingoványos világába. 

Én, mint az egyetem oktatója akkor kerültem vele szorosabb 
személyes szakmai kapcsolatba, amikor az egyetem – Liszi János 
rektor erőfeszítéseként – megpróbálta megújítani önmagát. Ezért 
– többek között engem – bízott meg a jövendő tanárképző kar in-
dításának előkészítésével, a bölcsész szakok és a teológiai képzés 
stratégiájának kidolgozásával. Az akkor még püspökként szolgáló 
dr. Szendi József aktív közreműködésével sikerült a kétszakos kép-
zést felállítani és dr. Horváth Balázs révén megszerezni azt a politi-
kai, társadalmi és kormányzati segítséget, amely nélkül valószínű-
leg az akkori 800 hallgatóval működő Veszprémi Egyetemből so-
hasem lett volna 2014-re olyan nagy, szinte gigantikus intézmény, 
mint napjainkban.

Sok-sok alkalommal vívtunk szócsatákat egyetemi ügyekről, a 
regionalizmus kérdéseiről, a kistérségek szerepéről és főként arról, 
amely egyik fő érdeklődési területe volt, az önkormányzati törvé-
nyek részleteiről. Jól emlékszem egy mondására, még 1991-ből: 
„Képzeld el, mindent meg kell változtatni, el kell törölni a taná-

Egy emberről és barátról, aki politikus is volt
Majd tíz éve hagyott itt bennünket

Horváth Balázs, mellette a helyi elnök, dr. Veress Gábor egyetemi 
tanár és dr. Navracsics Tibor. 

Az első sorban ülve jól láttam Balázs arcvonásait, kissé megfáradt 
tekintetét, ahogy pillantásaival végigpásztázta a nagyszámú hallga-
tóságot, felfedezvén ismerőseit, barátait a sorok között, kicsit meg-
sápadt arcáról a mosoly mintha hiányzott volna, lábait egymás-
ra téve az asztal mögött szemlélte a közönséget, hallgatta képvise-
lő kollegáját, annak szenvedélyes érvelését. Az előadás egy egyetemi 
városban miről is szólhatott volna, elsősorban a teológiai képzés, az 
iskola fontosságáról és arról, hogy milyen szerepet játszik Veszprém-
ben is a római katolikus egyház és annak intézményei a város tár-
sadalmi és kulturális életében, az emberek mindennapjaiban. Szóba 
került ezen kívül számos politikai kérdés is.

Kósza pletykák keringtek a városban és egy ízben a helyi újság 
is írt róla, hogy Horváth Balázs kezelésre jár a kórházba. Úgy gon-
doltam, hogy ez a legjobb alkalom arra, hogy a nagyközönség előtt 
köszönetet mondjak neki, aki bajai között is a helyi ügyeket, gon-
dokat az utolsó pillanatig elkötelezetten gondozta. A hozzászólás 
közben szavaim elcsuklottak, én magam is megrendültem, mert rá-
néztem Balázsra és úgy tűnt, hogy tekintete elhomályosul és valami 
a szeme mögül kibuggyan. Számomra hihetetlen megrázó élmény-
nyé vált az az est, és azt tapasztaltam, hogy mások is így voltak vele. 
Amikor az esemény véget ért, Balázs odajött hozzám, kezet fogott 
velem, megöleltük egymást és gondolom, mindketten tudtuk, érez-
tük, mi következik a közeljövőben.

Még ezzel a dolgok sorsszerű folytatódása nem fejeződött be. Köz-
vetlenül a választás előtt néhány nappal Orbán Viktor, a Fidesz elnö-
ke járt a városban. Az egyik általános iskola udvarán, hatalmas tömeg 
előtt, kampánybeszédet tartott. A vendéglátó veszprémi képviselője-
lölt dr. Navracsics Tibor üdvözölte a vendégeket, köztük dr. Bíró Zol-
tánt, az MDF egykori első elnökét, dr. Für Lajost, a másik elnököt és 
dr. Horváth Balázst, a veszprém megyei 6. sz. választókerület képvise-
lőjét. Harmadikként Horváth Balázs lépett a pódiumra Orbán Vik-
tor előtt. Kicsit megviselten, de mégis a kezében tartott papírlapo-
kat maga elé tartva, enyhén rekedtes hangon XXI. századi Petőfiként 
szenvedélyes hangú beszédben sorolta fel a kormány hibáit, bűneit, 
miközben minden bekezdésnél ostorcsapásként hangzottak szavai a 
tömeg előtt: „Vádolom őket!”. Nem vagyok politológus és kézi mag-
nó sem volt nálam, de remélem, ez a beszéd tanúságképpen az utó-
korra maradt szinte Horváth Balázs végrendeleteként.

Az elmúlt hónapokban váratlanul postai küldeményt kaptam Ba-
latonalmádiból dr. Csík Pál nyugalmazott főorvostól, akivel már 
korábban egy-egy politikai eseményen, fórumon találkoztam. Én 
nem tudtam róla, hogy levelezésben állt Horváth Balázzsal és várat-
lanul megtisztel azzal, hogy e levelezés megfelelő részleteit – testvé-
rének dr. Horváth Györgynek a hozzájárulásával – próbáljam meg 
nyilvánosságra hozni, megjelentetni.

Előzetesen idézek két rövid részletet abból a levélből, amelyet a 
főorvos úrtól kaptam. „Mellékelem – sajnálatosan in memoriam – a 
Horváth Balázs dossziét. Közös feltételezésünk szerint dr. Navracsics 
Tibor tekinthető az ő politikai örökösének. Osztozom az ön opti-
mizmusában, miszerint mi még megérhetjük az 1989-ben beígért, 
de be nem tartott ún. rendszerváltást.” – írta 2006. október idusán.

Talán érdekes és megfejtendő lenne az a gondolat, amelyet Hor-
váth Balázs írt levelében ír. „Tisztelt doktor úr! Bár az utóbbi időben 
napi életem többnyire szomorúsággal, bántással megrakott, most 
mégis örülnöm kell annak, hogy egy tiszta ember véleményét hatá-
rozottan leírva rosszízű és ennek folytán félreértésre okot adó levelet 
ír. Levelét köszönöm. Biztos vagyok abban, tudom, hogy a belőlem 
kijött indulatos szavak nem csak az általam félreértelmezett mon-
datokból következtek, inkább abból, hogy az elmúlt több év saját 

pártomon belül olyan pokoljárásra kényszerített, hogy a legkisebb 
bántásra, tán félreértett vagy félreérthető üzenet is, néha úgy érzem, 
bennem már mély vizeket kavar.”

2004. november 18-án Csík Pál írta. „Mivel 25 éves emigrációm-
ból 1995-ben tértem vissza, az ezt megelőző évek politikai esemé-
nyeiről jobbára csak utólag alkothattam tisztább képet. Az ön saját 
pártján belüli pokoljárásáról szintúgy.”

Horváth Balázs pár nap múlva újabb levelet írt. „Tisztelt dok-
tor úr! Köszönöm leveleit és mivel pongyola a fogalmazásom, tud-
ja be ennek, hogy azonnal válaszolni akartam. Leveleiben írt poli-
tikai helyzetértékeléseivel – ahogy már ezt közöltem – egyetértek.”

A doktor úr még karácsony előtt egy utolsó, orvosi szempon-
tú levelet kívánt küldeni Dávid Ibolya nyilatkozatával kapcsolat-
ban. Szóba került egy másik név is. „Annál inkább megdöbbent 
Gémesi doktor totális tájékozatlansága, vehette volna az odafigye-
lést, hogy informálódjék, pl. az USA egészségügyéről, de ha már 
Amerika messze van (Gödöllőtől) legalább érdeklődhetett volna 
Ausztriában.”

A doktor úr megjegyzéseit sajnálatos módon a későbbi történé-
sek fényesen igazolták. Időközben megtörtént a kettős állampol-
gárságról szóló népszavazás. 2004. december 9-én dr. Horváth Ba-
lázs, mint egy képviselői beadvány előterjesztője, 13 képviselőtárá-
sával együtt, levelet írt dr. Szili Katalinnak, az országgyűlés elnöké-
nek, képviselői önálló indítvány formájában. A beadványból csak 
az indoklást idézem. „A 2004. december 5-én megtartott népsza-
vazás útját szegte azon törvényalkotási kötelezettségnek, hogy a ha-
táron kívül élő magyarok állampolgárságukat vissza-, megkaphas-
sák. A népakarat ezen döntése a közelmúlt – a II. világháború utáni 
időszak – nemzetrontó, nem egyszer megbicsaklott politikai irány-
vonalából következett. Szükséges és természetes kötelesség tudato-
sítani az országgyűlésnek minden magyar állampolgárban és a ma-
gyar közösséghez tartozó emberekben, hogy a népszavazás nem re-
kesztett ki senkit, azonban a felelősséget a törvényalkotókra ruházta 
át. A 2004. december 5-i elmaradt döntés ezekre figyelemmel, nem 
a magyarországi választópolgárok akaratából, ellenkezőleg, e fájdal-
mas eredményt hozó törvény történelmünkből fakadt.”

A főorvos 2005 júliusában újabb levelet írt, amely már tükrözi 
azt, hogy közeledik a választás. „Tetszik vagy nem tetszik, ketyeg a 
visszaszámlálás órája, a 2006-os parlament választás kampánya. Ne-
kem – Márai Sándor és Vass Albert után – nincsenek kételyeim, 
nem így a hajdani! demokrata fórumosoknak.”

Dr. Csík Pál úr utolsó levelét tartom a kezemben, amelyet 2006. 
március 19-én írt. „Tisztelt képviselő úr! 2004. november 13-án ta-
lálkoztunk személyesen. Akkor ön, Bóka István társaságában a ket-
tős állampolgárság mellett kampányolt Balatonalmádiban. Ezt kö-
vető levélváltásaink megtalálhatók számítógépében. A kettős állam-
polgárság nekem, 1997 óta nem gond, hiszen legálisan szavazha-
tok egyszerre Magyarországon és Ausztriában. A bolsevikoknak ez 
rémálom. Unalmas választó vagyok, Ausztriában az ottani néppárt-
ra voksolok, itt meg a Fideszre. Nem érdekből, nem stallumért, csu-
pán a gyomrom nem bírja a politikai dögszagot. Feltételezem, hogy 
Dávid Ibolya diagnózisára nem tart igényt. Könnyű dolgom volt, 
van, mivel Nyírő Gyulától és Horányi Bélától tanulhattam. Isten 
ne adja, ha nem tudná, kikre hivatkozom, kérdezze meg Mikola Ist-
vánt. Változatlan nagyrabecsüléssel: dr. Csík Pál.”

Hát ennyit e levelezésről és barátomnak Horváth Balázsnak ígé-
rem, hogy a főorvos úrral a legközelebbi évfordulón együtt me-
gyünk ki a vörösberényi temetőbe és együtt helyezzük virágunkat 
Horváth Balázs sírjára. 

Németh Attila 
Ranolder-díjas, nyugalmazott egyetemi oktató
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A nagy háború centenáriumára Meghívó jótékonysági koncertekre
A Vörösberényi református erődített templom leendő orgonájáért 

megszólaló 1+6 jótékonysági koncert júliusi és augusztusi állomása-
ira ezúton is szeretettel invitálom a tisztelt publikumot!

Július 5-én, szombaton a veszprémi Opus énekegyüttes kezdi kon-
certjét 19 órakor. Repertoárjuk szakrális műveiből hallhatunk egy gon-
dosan válogatott csokrot. A fiatalos lendületű csapat művészeti vezető-
je Lukács Elek. Az est fővédnöke Veres Györgyné Petrőcz Mária, a Du-
nántúli Református Egyházkerület kántorképző tanfolyamának vezető-
je. Igei szolgálatot mond és áldást ad Faust Gyula tiszteletes úr.

Július 18-án a veszprémi Szent Mihály Kórus és a veszprémi 
Schola Regina adnak közös koncertet. Karvezetőik Zsilinszky Ce-
cília és Rostetterné Nagy Rita. Az est fővédnöke főtiszteletű Márfi 
Gyula érsekatya. Igei szolgálatot mond és áldást ad főtiszteletű 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Faust Gyula tiszteletes úr.

Augusztus 2-án, szombaton a veszprémi Orlando Énekegyüttes 
kezdi koncertjét 19 órakor. A méltán közkedvelt csapat művésze-
ti vezetője Vikman Pál. Az est fővédnöke a Rómában tanult Takáts 
István atya. Igei szolgálatot mond és áldást ad Takáts István atya és 
Faust Gyula tiszteletes úr.

Augusztus 16-án a balatonalmádi Szent Ignác kórus ad koncertet, 
karvezetőjük Pusker János. Közreműködik a Vörösberényi reformá-

tus gyülekezeti kamarakórus is, sőt, közös produkcióra is számítha-
tunk! További hangszeres és énekes meglepetésvendégek is érkeznek 
még Balatonalmádiból. Az est fővédnöke nagytiszteletű Szabó János 
plébános úr. Igei szolgálatot mond és áldást ad Szabó János atya és 
Faust Gyula tiszteletes úr.

A négy koncert mindegyike a Vörösberényi református erődített 
templomban szólal meg. Koncertjeinkre a belépés ingyenes, persely-
be helyezett adományaikat hálás szívvel köszönjük! További informá-
ciók a vargaaron357@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 20 292 
6926-os telefonszámon kaphatók.

Varga Áron főszervező, református kántor, karvezető

Beszámoló a koncertekről
Előzmények

A Vörösberényi református erődített templom orgonáját 1969-
ben lebontották és elszállították. 2011. őszén kántorként egy sí-
pos orgona beszerzésének lehetőségét mérlegeltem és arra jutottam, 
hogy leginkább jótékonysági koncertekkel lehetne megoldani az 
anyagiak előteremtését.

Az első koncert 
Az első koncert 2012. június 23-án szólalt meg a  templomban. A 

vörösberényi gyülekezet asszonyainak köszönhetően minden meg-

Az olasz és magyar hősi halottak emlékműve a Doberdói fennsíkon

A mielőbbi hadüzenet legfőbb sürgetője II. Vilmos német császár 
volt, aki úgy vélte, az idő múlásával szövetségük, a hármas szövet-
ség elveszíti fölényét az antanttal szemben. A katonai vezetők a ko-
rábbi háborúk alapján gyors, mindössze néhány hónapos küzdel-
met jósoltak. Ennek fényében válik érthetővé a német császár ígére-
te: „mire a falevelek lehullanak, a katonáink hazatérnek”.

Tisza István – a németek fellépés után – végül beadta a derekát 
és elfogadta annak az ultimátumnak a szövegét, melyet július 23-án 
küldtek el Szerbiának. Az ultimátum azt követelte a szerb kormány-
tól, hogy tegyen közzé egy nyilatkozatot a hivatalos lapjában, amely 
elítéli a nagyszerb mozgalmat, szüntessen be minden propagandát a 
Monarchia ellen és oszlassa fel mindazon szervezeteket, melyek ter-
rorcselekményekkel gyanúsíthatóak. A merénylet ügyében pedig a 
Monarchia folytathassa le a vizsgálatot Szerbiában.

Bár a szerb hadsereg és államapparátus valóban összefonódott bi-
zonyos terrorszervezetekkel, az ultimátum követelései egy szuverén 
állam számára teljesíthetetlenek voltak. Péter szerb király – Orosz-
országgal a háta mögött – elég erősnek érezte magát és visszautasí-
totta a követeléseket. Ezt követően Ferenc József – pár nap tétovázás 
után – végül is elküldte július 28-án a birodalma számára végzetes-
nek bizonyuló hadüzenetet. A háborúba azután – ahogy ez várha-
tó volt – egymás után léptek be az antant és a hármasszövetség tag-
jai: Németország, Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia, Tö-
rökország és Japán. 

A 100 éve elküldött hadüzenet tehát egy világméretű, négy éven 
át tartó háborúhoz vezetett, amely 15 millió ember életét követelte 
és teljesen átrajzolta Európa – de főképpen Magyarország – térkép-
ét. A háborút számunkra lezáró trianoni békediktátum következ-
ményei ismertek: az ország területének 2/3-a, lakosságának 65%-a 
idegen uralom alá került. A háborúban az Osztrák–Magyar Monar-
chia 8 millió katonájából 1 millió elesett, 2 millió megsebesült, s 2 
millió hadifogságba került. Magyarország a területéhez és lakossá-
gához képest nagyobb véráldozatot hozott, mint a Monarchia tar-
tományai, hiszen a 21 milliós lakosságából 516 ezren estek el. A na-
gyobb vérveszteség oka az volt, hogy az osztrák-magyar hadvezetés 
bízott a magyar alakulatokban, gyakran küldte őket a legveszélye-
sebb frontszakaszokra. A magyar honvédhadosztályok kétségtelenül 
a Monarchia haderejének legmegbízhatóbb és legvitézebbül küzdő 
seregtestei közé tartoztak, amit bizonyít a kitüntetések rendkívül 
magas száma: több, mint 467 000 belföldi és közel 2 000 külföldi 
kitüntetés kaptak katonáink. 

A centenáriumon tisztelettel és kegyelettel emlékezzünk Isonzó, 
Doberdó, Limanova, Przemysl és Otranto hősi halottaira, emlékez-
zünk azokra az egykori vörösberényi és almádi lakosokra, akiknek neve 
a hősi halottak emléktábláján szerepel, de emlékezzünk arra a sok tíz-
ezer honfitársunkra is, akik messze idegenben, hadifogolytáborokban 
pusztultak el, távol a hazájuktól, családjuktól.  Bálint Sándor

100 évvel ezelőtt, 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monar-
chia hadüzenetet küldött Szerbiának, s ezzel megkezdődött az I. vi-
lágháború, melyet a másodikig egyszerűen a Nagy Háborúnak ne-
veztek. A hadüzenetet azonban megelőzte egy merénylet, majd azt 
követően egy ultimátum. A szarajevói merényletben egy szerb diák 
megölte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófi-
át. (XXI. századi abszurd: a kettős gyilkosság elkövetőjének szobrát 
a napokban avatta fel a Vajdaságban Emir Kusturica filmrendező!) 
A merénylő nemzetisége, illetve a merénylőnek szerb terrorszerveze-
tekkel fenntartott kapcsolata ismeretében Bécs a gyilkosságért köz-
vetlenül Szerbiát tartotta felelősnek. 

A merénylet után összeülő koronatanácsban kizárólag az azonna-
li hadüzenet volt napirenden. Ennek elküldése ellen egyedül gróf 
Tisza István magyar miniszterelnök tiltakozott, aki egyrészt látta, 
hogy a hadüzenet magában hordozza egy általános európai hábo-
rú kirobbanásának kockázatát, másrészt tisztában volt azzal, hogy 
egy ilyen háborúból hazánk számára semmiféle előny nem származ-
hat. Egy vereség minden bizonnyal feldarabolná Magyarországot – 
amint az Trianonban be is következett – míg egy győzelem – és en-
nek nyomán a Monarchia területi növekedése – csökkentené a ma-
gyarság létszám-arányát és ezzel a befolyását is a birodalmon belül. 
De tartott attól is, hogy a formálisan szövetséges Romániára nem 
lehet számítani, s a román csapatok bevonulnak Erdélybe (amint 
ez 1916-ban be is következett). A magyar miniszterelnökön kívül 
azonban nem volt más komoly befolyással rendelkező háború-elle-
nes politikus az Osztrák-Magyar Monarchiában. 

Köszönet
Köszönet mindazoknak, akik támogatói jegyek vásárlásával, fel-

ajánlásaikkal, továbbá a dr. Walter Rózsa képviselőasszony fővédnök-
sége alatt rendezett jótékonysági  Máté Péter emlékkoncerten való 
részvételükkel segítették, támogatták a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
művészeti csoportjait. Külön köszönet Tóth István zenésznek, aki a 
rendezvény teljes bevételét felajánlotta a csoportok részére. Ennek 
köszönhetően készülhetett el a néptánccsoport fellépéseihez nél-
külözhetetlen kiváló  minőségű zenei hanganyag, továbbá mindkét 
csoport fellépő ruházatának felújítása és kiegészítése.

Ringató Balaton Néptánccsoport, Borostyán Népdalkör, 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöksége

jelentet szeretetvendégség fogadott az esemény után. Faust Gyula 
nagytiszteletű úr és főtiszteletű Steinbach József püspök úr is szol-
gált az esten. A koncert után röviddel, 2012. szeptemberében meg-
alakult a Gyülekezeti kamarakórus

A 2013-as év koncertjei
Az előzőhöz hasonló időpontban, június 29-én szólalt meg a 2. jó-

tékonysági koncert, azonban a templommal szomszédos Vörösberényi 
kultúrházban. Mivel a 2012-es teltházas esemény után ismét sok érdek-
lődőre számítottam, így előre tervezetten másnap megismételtük a ren-
dezvényt a Balatonfűzfői református templomban (a lehetőségért fő-
tiszteletű Steinbach József püspök urat illeti köszönet). Itt belépőt nem 
szedtünk, persely került kihelyezésre. A délelőtti időpontra való tekin-
tettel ezt bográcsozós szeretetvendégség követte. A 2013. június 29–30-
i duplakoncerten szintén a változatosságra törekedtem. Énekes és hang-
szeres szólisták, zenekarok, énekkarok, szavalat. Az esemény liturgikus 
kerete ezúttal sem maradt el :kezdésként Faust Gyula nagytiszteletű úr 
és főtiszteletű Steinbach József püspök úr köszöntőben, zárásul pedig 
áldásban és közös imádságban részeltette a megjelenteket.

Niederhoffer Zoltán nagytiszteletű úr jóvoltából 2013. november 
23-án a Veszprémi református nagytemplomban került sor a 3. jó-
tékonysági koncertre. A publicitást, médiavisszhangot és anyagiakat 
tekintve ez mondható a legsikeresebb koncertnek.

Gyűjtésünkhöz csatlakoztak
Sokéves hagyomány, hogy a szombathelyi zeneiskolából 1 hetes inten-

zív műhelymunkát tartanak Békefi Antal Attila tanár úr balatonalmádi 
nyaralójában a legkiemelkedőbb növendékek. A hét záró alkalmát rend-
szerint a templomban tartották. 2012-ben és 2013-ban a perselybe be-
folyt adományokat felajánlották a leendő orgona javára. 2012. augusz-
tus 31-én Mester Sándor gitárművész adott koncertet, a perselybe be-
folyt adományokat ő is e célra ajánlotta fel. Fontos megemlíteni, hogy a 
2013-as novemberi koncert után Steinbach József püspök úr 100 ezer fo-
rinttal támogatta ügyünket. Szintén a 2013-as novemberi koncert után 
röviddel Miklós Ferenc tiszteletes úr és a balatonfüredi gondnok, Somo-
gyi Károly tették tiszteletüket Vörösberényben. Ügyünket támogatandó 
egy vasárnapi perselypénzt 100 ezer forintra kiegészítve adtak át a presbi-
térium előtt. Több száz magánszemély és szervezet támogatta ügyünket 
akár anyagilag, akár médiatámogatóként, akár nyomdai szolgáltatások-
kal, nem beszélve a koncerteken szereplőként vagy szervezési munkákat 
segítve közreműködő száz fölötti testvérről, azonban tételesen felsorolni 
őket lehetetlenség volna.

Rövid anyagi áttekintés
2012-ben összesen 300 ezer, 2013-ban összesen 500 ezer forint 

jött össze egyébadományokkal együtt, így jelenleg kicsivel több, 
mint 800 ezer forint várja hogy tovább gyarapodjon.

Terveink 
Hosszú távú célunk egyértelmű: egy legfőképp liturgikus, de kon-

certezési és gyakorlási célokra is megfelelő sípos orgona beszerzése. 
Rendkívül fontos, hogy a beszerzett hangszer időtálló legyen, így 
használt orgona vásárlása esetén is csak igazán jó állapotban lévő, 
esetlegesen felújított és nem túl idős lehetőleg 50 évnél fiatalabb 
hangszer kerüljön használatunkba. Rövidtávú célunk a 2014-es esz-
tendőben az 1+6 jótékonysági koncert lebonyolítása.

Őszintén hiszem azt, hogy törekvésünk nemes célt szolgál!  Meg-
győződésem, hogy egyházi ingatlanjaink karbantartása és korszerű-
sítése mellett, a templomokban szolgáló hangszerek állapota is kü-
lönleges figyelmet érdemel! 

Varga Áron református kántor, karvezető, főszervező
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A nagy háború centenáriumára Meghívó jótékonysági koncertekre
A Vörösberényi református erődített templom leendő orgonájáért 

megszólaló 1+6 jótékonysági koncert júliusi és augusztusi állomása-
ira ezúton is szeretettel invitálom a tisztelt publikumot!

Július 5-én, szombaton a veszprémi Opus énekegyüttes kezdi kon-
certjét 19 órakor. Repertoárjuk szakrális műveiből hallhatunk egy gon-
dosan válogatott csokrot. A fiatalos lendületű csapat művészeti vezető-
je Lukács Elek. Az est fővédnöke Veres Györgyné Petrőcz Mária, a Du-
nántúli Református Egyházkerület kántorképző tanfolyamának vezető-
je. Igei szolgálatot mond és áldást ad Faust Gyula tiszteletes úr.

Július 18-án a veszprémi Szent Mihály Kórus és a veszprémi 
Schola Regina adnak közös koncertet. Karvezetőik Zsilinszky Ce-
cília és Rostetterné Nagy Rita. Az est fővédnöke főtiszteletű Márfi 
Gyula érsekatya. Igei szolgálatot mond és áldást ad főtiszteletű 
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 
valamint Faust Gyula tiszteletes úr.

Augusztus 2-án, szombaton a veszprémi Orlando Énekegyüttes 
kezdi koncertjét 19 órakor. A méltán közkedvelt csapat művésze-
ti vezetője Vikman Pál. Az est fővédnöke a Rómában tanult Takáts 
István atya. Igei szolgálatot mond és áldást ad Takáts István atya és 
Faust Gyula tiszteletes úr.

Augusztus 16-án a balatonalmádi Szent Ignác kórus ad koncertet, 
karvezetőjük Pusker János. Közreműködik a Vörösberényi reformá-

tus gyülekezeti kamarakórus is, sőt, közös produkcióra is számítha-
tunk! További hangszeres és énekes meglepetésvendégek is érkeznek 
még Balatonalmádiból. Az est fővédnöke nagytiszteletű Szabó János 
plébános úr. Igei szolgálatot mond és áldást ad Szabó János atya és 
Faust Gyula tiszteletes úr.

A négy koncert mindegyike a Vörösberényi református erődített 
templomban szólal meg. Koncertjeinkre a belépés ingyenes, persely-
be helyezett adományaikat hálás szívvel köszönjük! További informá-
ciók a vargaaron357@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 20 292 
6926-os telefonszámon kaphatók.

Varga Áron főszervező, református kántor, karvezető

Beszámoló a koncertekről
Előzmények

A Vörösberényi református erődített templom orgonáját 1969-
ben lebontották és elszállították. 2011. őszén kántorként egy sí-
pos orgona beszerzésének lehetőségét mérlegeltem és arra jutottam, 
hogy leginkább jótékonysági koncertekkel lehetne megoldani az 
anyagiak előteremtését.

Az első koncert 
Az első koncert 2012. június 23-án szólalt meg a  templomban. A 

vörösberényi gyülekezet asszonyainak köszönhetően minden meg-

Az olasz és magyar hősi halottak emlékműve a Doberdói fennsíkon

A mielőbbi hadüzenet legfőbb sürgetője II. Vilmos német császár 
volt, aki úgy vélte, az idő múlásával szövetségük, a hármas szövet-
ség elveszíti fölényét az antanttal szemben. A katonai vezetők a ko-
rábbi háborúk alapján gyors, mindössze néhány hónapos küzdel-
met jósoltak. Ennek fényében válik érthetővé a német császár ígére-
te: „mire a falevelek lehullanak, a katonáink hazatérnek”.

Tisza István – a németek fellépés után – végül beadta a derekát 
és elfogadta annak az ultimátumnak a szövegét, melyet július 23-án 
küldtek el Szerbiának. Az ultimátum azt követelte a szerb kormány-
tól, hogy tegyen közzé egy nyilatkozatot a hivatalos lapjában, amely 
elítéli a nagyszerb mozgalmat, szüntessen be minden propagandát a 
Monarchia ellen és oszlassa fel mindazon szervezeteket, melyek ter-
rorcselekményekkel gyanúsíthatóak. A merénylet ügyében pedig a 
Monarchia folytathassa le a vizsgálatot Szerbiában.

Bár a szerb hadsereg és államapparátus valóban összefonódott bi-
zonyos terrorszervezetekkel, az ultimátum követelései egy szuverén 
állam számára teljesíthetetlenek voltak. Péter szerb király – Orosz-
országgal a háta mögött – elég erősnek érezte magát és visszautasí-
totta a követeléseket. Ezt követően Ferenc József – pár nap tétovázás 
után – végül is elküldte július 28-án a birodalma számára végzetes-
nek bizonyuló hadüzenetet. A háborúba azután – ahogy ez várha-
tó volt – egymás után léptek be az antant és a hármasszövetség tag-
jai: Németország, Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia, Tö-
rökország és Japán. 

A 100 éve elküldött hadüzenet tehát egy világméretű, négy éven 
át tartó háborúhoz vezetett, amely 15 millió ember életét követelte 
és teljesen átrajzolta Európa – de főképpen Magyarország – térkép-
ét. A háborút számunkra lezáró trianoni békediktátum következ-
ményei ismertek: az ország területének 2/3-a, lakosságának 65%-a 
idegen uralom alá került. A háborúban az Osztrák–Magyar Monar-
chia 8 millió katonájából 1 millió elesett, 2 millió megsebesült, s 2 
millió hadifogságba került. Magyarország a területéhez és lakossá-
gához képest nagyobb véráldozatot hozott, mint a Monarchia tar-
tományai, hiszen a 21 milliós lakosságából 516 ezren estek el. A na-
gyobb vérveszteség oka az volt, hogy az osztrák-magyar hadvezetés 
bízott a magyar alakulatokban, gyakran küldte őket a legveszélye-
sebb frontszakaszokra. A magyar honvédhadosztályok kétségtelenül 
a Monarchia haderejének legmegbízhatóbb és legvitézebbül küzdő 
seregtestei közé tartoztak, amit bizonyít a kitüntetések rendkívül 
magas száma: több, mint 467 000 belföldi és közel 2 000 külföldi 
kitüntetés kaptak katonáink. 

A centenáriumon tisztelettel és kegyelettel emlékezzünk Isonzó, 
Doberdó, Limanova, Przemysl és Otranto hősi halottaira, emlékez-
zünk azokra az egykori vörösberényi és almádi lakosokra, akiknek neve 
a hősi halottak emléktábláján szerepel, de emlékezzünk arra a sok tíz-
ezer honfitársunkra is, akik messze idegenben, hadifogolytáborokban 
pusztultak el, távol a hazájuktól, családjuktól.  Bálint Sándor

100 évvel ezelőtt, 1914. július 28-án az Osztrák-Magyar Monar-
chia hadüzenetet küldött Szerbiának, s ezzel megkezdődött az I. vi-
lágháború, melyet a másodikig egyszerűen a Nagy Háborúnak ne-
veztek. A hadüzenetet azonban megelőzte egy merénylet, majd azt 
követően egy ultimátum. A szarajevói merényletben egy szerb diák 
megölte Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét, Chotek Zsófi-
át. (XXI. századi abszurd: a kettős gyilkosság elkövetőjének szobrát 
a napokban avatta fel a Vajdaságban Emir Kusturica filmrendező!) 
A merénylő nemzetisége, illetve a merénylőnek szerb terrorszerveze-
tekkel fenntartott kapcsolata ismeretében Bécs a gyilkosságért köz-
vetlenül Szerbiát tartotta felelősnek. 

A merénylet után összeülő koronatanácsban kizárólag az azonna-
li hadüzenet volt napirenden. Ennek elküldése ellen egyedül gróf 
Tisza István magyar miniszterelnök tiltakozott, aki egyrészt látta, 
hogy a hadüzenet magában hordozza egy általános európai hábo-
rú kirobbanásának kockázatát, másrészt tisztában volt azzal, hogy 
egy ilyen háborúból hazánk számára semmiféle előny nem származ-
hat. Egy vereség minden bizonnyal feldarabolná Magyarországot – 
amint az Trianonban be is következett – míg egy győzelem – és en-
nek nyomán a Monarchia területi növekedése – csökkentené a ma-
gyarság létszám-arányát és ezzel a befolyását is a birodalmon belül. 
De tartott attól is, hogy a formálisan szövetséges Romániára nem 
lehet számítani, s a román csapatok bevonulnak Erdélybe (amint 
ez 1916-ban be is következett). A magyar miniszterelnökön kívül 
azonban nem volt más komoly befolyással rendelkező háború-elle-
nes politikus az Osztrák-Magyar Monarchiában. 

Köszönet
Köszönet mindazoknak, akik támogatói jegyek vásárlásával, fel-

ajánlásaikkal, továbbá a dr. Walter Rózsa képviselőasszony fővédnök-
sége alatt rendezett jótékonysági  Máté Péter emlékkoncerten való 
részvételükkel segítették, támogatták a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
művészeti csoportjait. Külön köszönet Tóth István zenésznek, aki a 
rendezvény teljes bevételét felajánlotta a csoportok részére. Ennek 
köszönhetően készülhetett el a néptánccsoport fellépéseihez nél-
külözhetetlen kiváló  minőségű zenei hanganyag, továbbá mindkét 
csoport fellépő ruházatának felújítása és kiegészítése.

Ringató Balaton Néptánccsoport, Borostyán Népdalkör, 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöksége

jelentet szeretetvendégség fogadott az esemény után. Faust Gyula 
nagytiszteletű úr és főtiszteletű Steinbach József püspök úr is szol-
gált az esten. A koncert után röviddel, 2012. szeptemberében meg-
alakult a Gyülekezeti kamarakórus

A 2013-as év koncertjei
Az előzőhöz hasonló időpontban, június 29-én szólalt meg a 2. jó-

tékonysági koncert, azonban a templommal szomszédos Vörösberényi 
kultúrházban. Mivel a 2012-es teltházas esemény után ismét sok érdek-
lődőre számítottam, így előre tervezetten másnap megismételtük a ren-
dezvényt a Balatonfűzfői református templomban (a lehetőségért fő-
tiszteletű Steinbach József püspök urat illeti köszönet). Itt belépőt nem 
szedtünk, persely került kihelyezésre. A délelőtti időpontra való tekin-
tettel ezt bográcsozós szeretetvendégség követte. A 2013. június 29–30-
i duplakoncerten szintén a változatosságra törekedtem. Énekes és hang-
szeres szólisták, zenekarok, énekkarok, szavalat. Az esemény liturgikus 
kerete ezúttal sem maradt el :kezdésként Faust Gyula nagytiszteletű úr 
és főtiszteletű Steinbach József püspök úr köszöntőben, zárásul pedig 
áldásban és közös imádságban részeltette a megjelenteket.

Niederhoffer Zoltán nagytiszteletű úr jóvoltából 2013. november 
23-án a Veszprémi református nagytemplomban került sor a 3. jó-
tékonysági koncertre. A publicitást, médiavisszhangot és anyagiakat 
tekintve ez mondható a legsikeresebb koncertnek.

Gyűjtésünkhöz csatlakoztak
Sokéves hagyomány, hogy a szombathelyi zeneiskolából 1 hetes inten-

zív műhelymunkát tartanak Békefi Antal Attila tanár úr balatonalmádi 
nyaralójában a legkiemelkedőbb növendékek. A hét záró alkalmát rend-
szerint a templomban tartották. 2012-ben és 2013-ban a perselybe be-
folyt adományokat felajánlották a leendő orgona javára. 2012. augusz-
tus 31-én Mester Sándor gitárművész adott koncertet, a perselybe be-
folyt adományokat ő is e célra ajánlotta fel. Fontos megemlíteni, hogy a 
2013-as novemberi koncert után Steinbach József püspök úr 100 ezer fo-
rinttal támogatta ügyünket. Szintén a 2013-as novemberi koncert után 
röviddel Miklós Ferenc tiszteletes úr és a balatonfüredi gondnok, Somo-
gyi Károly tették tiszteletüket Vörösberényben. Ügyünket támogatandó 
egy vasárnapi perselypénzt 100 ezer forintra kiegészítve adtak át a presbi-
térium előtt. Több száz magánszemély és szervezet támogatta ügyünket 
akár anyagilag, akár médiatámogatóként, akár nyomdai szolgáltatások-
kal, nem beszélve a koncerteken szereplőként vagy szervezési munkákat 
segítve közreműködő száz fölötti testvérről, azonban tételesen felsorolni 
őket lehetetlenség volna.

Rövid anyagi áttekintés
2012-ben összesen 300 ezer, 2013-ban összesen 500 ezer forint 

jött össze egyébadományokkal együtt, így jelenleg kicsivel több, 
mint 800 ezer forint várja hogy tovább gyarapodjon.

Terveink 
Hosszú távú célunk egyértelmű: egy legfőképp liturgikus, de kon-

certezési és gyakorlási célokra is megfelelő sípos orgona beszerzése. 
Rendkívül fontos, hogy a beszerzett hangszer időtálló legyen, így 
használt orgona vásárlása esetén is csak igazán jó állapotban lévő, 
esetlegesen felújított és nem túl idős lehetőleg 50 évnél fiatalabb 
hangszer kerüljön használatunkba. Rövidtávú célunk a 2014-es esz-
tendőben az 1+6 jótékonysági koncert lebonyolítása.

Őszintén hiszem azt, hogy törekvésünk nemes célt szolgál!  Meg-
győződésem, hogy egyházi ingatlanjaink karbantartása és korszerű-
sítése mellett, a templomokban szolgáló hangszerek állapota is kü-
lönleges figyelmet érdemel! 

Varga Áron református kántor, karvezető, főszervező
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ÖKO lakópark Budataván
E havi riportom helyszíne a volt tüzéptelep. Régen nem jártam 

arra, így aztán a kapun belépve meglepődve látom, hogy a megtisz-
tított területen jobb kéz felől téglafalak emelkednek, több tucatnyi 
ember dolgozik. 

Egy hegynyi murva mögül mosolyogva érkezik Piedl György és 
bekísér a régi iroda, pénztár épületébe. Azt még nem bontották le.

- Sokkal nagyobb ez a terület, mint amekkorát eddig vásárlóként 
láttam a telepből.

- Igen, huszonegyezer négyzetméter. Száz lakást tervezünk ide 
építeni, jelenleg az első ütem munkálatai folynak, ahol egyelőre har-
minc lakás fog elkészülni. Mindegyik húsz-harminc négyzetméte-
res terasszal, némelyik zöldtetővel. Lesz két úszómedence, saját ját-
szótér. 

- Miért éppen itt vágta ekkora fába a fejszéjét?
- Lokálpatrióta vagyok. 1971 óta Balatonalmádiban élek és na-

gyon szeretem a várost. Az első cégem is – a Skoda Autószalon – a 
városban létesült. 2004-ben beköltözött ugyan Veszprémbe, de a 
helyén létrejött egy építőanyag kereskedés. 

Két éve tudtam meg, hogy a volt tüzép eladóvá vált. Sikerült jó 
áron megvásárolni az osztrák tulajdonostól és onnantól jött az gon-
dolat, hogy építsünk itt egy lakóparkot. 

A terület adottságai nagyon jók, 220 méterre van a Balatontól, a 
végében patak folyik.  

Valószínűleg más nem látta meg benne a fantáziát, mert egy le-
robbant építőanyag telep volt, tele sittel és törmelékkel, amitől meg 
kellett tisztítani a területet. Onnantól kezdve dolgozunk azon, hogy 
ez a lakópark megépülhessen.

Kicsit irigykedve kísérem figyelemmel Balatonfüred dinamikus 
fejlődését, ahol tömegével épülnek ilyen lakóparkok. Sajnálom, 
hogy Almádi – ami közel ugyanolyan jó adottságokkal rendelkezik 
–, messze nem tud olyan fejlődést produkálni. Ahhoz szeretnénk  
hozzájárulni, hogy Balatonalmádi rangja és hírneve kicsit emelked-
jen.

- Az elnevezésben az ÖKO, és a Diós konkrétan mit jelent? 
- Ez egy környezettudatos beruházás, nagyon jó hőszigeteléssel, 

hőcserélős fűtő-hűtő rendszerrel épülnek a lakások, ennek köszön-
hetően rendkívül alacsony lesz a rezsiköltség. A meglévő hatalmas 
fákra, köztük a diófákra vigyázunk. A diófák adták az ötletet az el-
nevezéshez.

- Állandó lakások, vagy inkább nyaralók lesznek?
- Állandó lakásokat szeretnénk, bár az előrejelzések szerint 70 szá-

zalékban mégiscsak nyaralónak fogják megvásárolni, de reméljük, 
helyiek is lesznek a lakók között. Almádi lakossága mindenképpen 
nőni fog, ami természetesen pozitív a városnak.

Az átlag négyzetméter 72, de vannak kisebbek is, 50 négyzetmé-
tertől 90-ig. 

Minden lakáshoz 20–30 négyzetméteres terasz tartozik, amik úgy 
vannak egymástól eltolva, elválasztva, hogy mindenki megőrizhes-
se az intim szféráját, ne lehessen átlátni a szomszédba. Ez vonatko-
zik a zöldtetős lakásokra is.

- Sikerült már értékesíteni?
- Igen, az első 3 lakást már eladtuk. A bank is azt várja el, hogy 

meglegyen a megfelelő előértékesítés. Ezért is van az, hogy az első 
tíz lakást 10 % kedvezménnyel kínáljuk. Ez szigorúan csak az első 
tízre vonatkozik, hogy most legyen érdemes megvásárolni őket.

- Ha már a banknál tartunk, megkérdezhetem, hogy UNIO-s tá-
mogatást kaptak-e a beruházáshoz?

- Á! Még csak támogatott hitelt sem. Amit azért is nem értek, 
mert ezen az építkezésen folyamatosan 20–40 ember dolgozik több 

Balatonalmádi Budatava felőli bekötőútja mellett a város első szé-
kely-magyar rovásírásos helységnévtáblája fogadja az autósokat. A 
táblát, melynek állítását a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi 
szervezete kezdeményezte és finanszírozta, június 4-én délután adta 
át Kepli Lajos országgyűlési képviselő.

Köszöntőjében Számfira Balázs, a helyi szervezet elnöke kiemel-
te, hogy a közeljövőben a város minden bekötőútja mellé terveznek 
rovásírásos táblát állítani. A szervezet nevében megköszönte a város 
polgármesterének, Keszey Jánosnak hogy nem gördített akadályo-
kat tervük megvalósítása elé.

Kepli Lajos a Trianoni gyásznap alkalmából szólt kulturális érté-
keink védelmének fontosságáról és hangsúlyozta, hogy országunkat 
feldarabolhatták, területünk kétharmadát elvehették, de magyarsá-
gunkat, kultúránkat nem adhatjuk fel, küzdenünk kell megőrzé-
séért. Beszédében kérte a jelen lévőket, hogy fordítsanak időt ősi 
kultúránk megismerésére, melynek gyökerei egy évezrednél is mesz-
szebb nyúlnak vissza.

Mama-tábor
A Mama-tábor mindem nyáron nyitva van. Igaz, hogy csak egy 

hétre, de akkor nagy a nyüzsgés. Három gyerkőccel indult, ma már 
nyolcan vannak, tizenhat évestől a nyolc hónaposig. A két legki-
sebb – hiszen most bújtak ki a pólyából – csak pár napra merészke-
dik el az édesanyjával, megnézni, mi is történik itt. Aztán úgy fölbá-
torodnak, hogy legközelebb már ők sem maradhatnak ki a buliból.

Az összejövetelt eleinte egyedül szervezte mama, sütött, főzött, társa-
sozott, labdázott, fogócskázott, bújócskázott, még a gyerekkori ugróis-
kolát is fölelevenítette. Igaz, hogy a hajdani szöcskéből már csak a szócs-
ka maradt: ugrok, ugrok – mondogatta, de inkább csak csisszent meg 
csosszant és a lehajlás is nehézkesen ment. Viszont hősiesen helytállt. 
De mostanra úgy elfogyott az energiája, hogy papát is föl kellett ven-
ni pótszervezőnek, ő segít etetni, itatni, öltöztetni, vetkőztetni a gya-
rapodó siserehadat. Néha a nagyobbak is besegítenek, ám – vajon mi-
ért? – játszani jobban szeretnek, mint mosogatni. Remekül érzi ma-
gát együtt az unokatestvéri közösség, egyben tartja őket a közös vér. A 
nagyszülők is boldogan figyelik, milyen egyetértésben hancúrozik négy 
gyereküktől született nyolc unokájuk. Ákosnak három gyereke: Tamás, 
Laura, Balázs, Andreának kettő: Marcell és Dénes, Szilvinek is kettő: 
Levente és Kristóf, Zoltánnak még csak egy: Ádám. De neki is kell ám 
egy kistesó, várható tehát még egy kilencedik  kisporonty. Talán az kis-
lány lesz, szegény Laura egyedül árválkodik a sok fiú között. Árválko-
dik? Dehogy. Babázgatás helyett fiúsan rosszalkodik ő is velük, mert a 
hétvégére annyira belejönnek a játékba, hogy a kajlálkodások, csínyte-
vések se maradhatnak ki. Szaporodnak a kékfoltok, horzsolások, pú-
pok, fogynak a kötszerek, sebtapaszok. Papa csúszdát épített, hintákat, 
mászókötelet rakott föl nekik, rendelkezésükre áll a járműpark: kisautó, 
kismotor, biciklik, rollerek, de néha jobban esik a fára mászás, a bokrok 
közt bujkálás, lépcsőn föl-le ugrálás. Hiába na, az izmok most erősöd-
nek, az inak most nyúlnak, a csontszövetek ilyenkor gyarapodnak, kell 
a mozgás, nem lehet  mindig a szobában üldögélve olvasni, társasozni. 

És itt van a Balaton. Öt perc alatt lesétálnak, útközben már vetkőznek, 
hogy minél hamarabb a vízben lehessenek. Idén Andrea is pesztrát vál-
lalt, ennyi gyerekkel mamáék ketten se bírnak a strandon. Három füröd-
ni akar, kettő inkább labdázna, egynek meg biztos, hogy pisilni kell. Még 
szerencse, hogy a két legkisebb hamar elszundít a babakocsiban. Kenni is 
kell őket folyamatosan, mert árnyék helyett örökké a tüzelő sugarak alatt 
ugrálnak, hiába szorítanak nekik riadtan helyet a strandolók a fa alatt. A 
fölfújhatós csónakot is kicipeli papa a fejére borítva, nem lehet minden 
alkalommal leereszteni, mert a nap is lemegy, mire újra fölfújják, aztán 
fújhatják. Abban van még csak nagy ugrálás, egymás taszigálása, három 
férőhely van benne, ők meg hatan akarnak egyszerre beszállni. Élvezik 
nagyon. Ezzel a csónakkal csak a hazafelé vezető úton van baj, egyetlen fá-
radtan nyivákoló gyerek se fér már be tőle a papa nyakába, pedig pályáz-
nak rá páran. Marci bemutatja az úszótudományát, mert bevették a deb-
receni versenyúszók csapatába, olyan jól tempózik. Be is mehet Tamással 
és Laurával a mélyvízbe, Andrea szeme persze rajtuk. Levi és Bali a strand-
labdát hajigálják, Deni a papa hátán csimpaszkodva „úszik”. Mama fölte-
szi a szemüvegét, hogy egyszerre láthassa át, pillanatra se veszítse szem elöl 
a csapatot. Locsogás, fröcsögés, prüszkölés, visongás, felhőtlen jókedv, 
mindent befogad a strand vidám nyüzsgése. Ilyenkor nincs gond az esti 
lefekvéssel sem, gyors tusolás után egymást lökdösve dőlnek halomra az 
ágyon, még betakarózni is elfelejtenek. Jó, hogy délután teleették magu-
kat palacsintával meg kürtöskaláccsal, mert papa finom „főzős” kakaóját 
se tudják megvárni. Jó lesz reggelire. És tényleg… már kora reggel nyit-
ja csipáját az egyik táborlakó – Dénes az -, és hangos szóval követeli a ka-
kaóját. Még csak hároméves, de nem felejtette el, hogy nem itta meg az 
este. Felébreszti vele a többieket is és kezdődik a jókedvű zsibongás. De jó 
is ez a Mama-papa tábor, kár, hogy csak egyszer van a nyáron. De a nagy-
szülőknek valahogy erőt kell gyűjteni a következőre.  Vecsey Kiss Mária

Születésnapi köszöntés

Az örök nő – fotókiállítás
Tündér fényeivel tombolt a nyár, amikor bemutatták a magyar 

fotóművészek szenior alkotócsoportjának immár hagyományos, 
kezdettől sikeres, ezúttal jubileumi kiállítását. Bati János köszöntője 
után harminchárom gazdag életművű fotós majd’ hetven felvételét 
értékelte avatott, gazdagon építkező gondolatokkal Czuczor Sándor 
kulturális nagykövetünk.

Nem is választhattak volna találóbbat a pesti, szentendrei tárla-
ton is maradandó élményt hagyott képsorozat helyett a sugaras al-
mádi nyárba! Szívünk mélyén, a tiszta emberi szeretet legbensőbb 
tartományaiban őrzött érzéseink megfogalmazását hordozza e fenn-
költ, egyszersmind kimeríthetetlen témaválasztás, Az örök nő. Az 
élet magasztos, jellemző pillanatokba sűrűsödött ívét virágozza föl 
mindahány mesterkép. A fogantatás, az életadás szépségét sugárzó 
madonna, a gyermeklány, aki már nő, Vénusz, az időtlenség szim-
bóluma és egyáltalán a nő, aki szintén birtokolja az alkotás erejét, 
tehetségét, aki nemesen gazdag, teherhordásban is mindvégig ki-
váló. Mondhatni, a szépség igazgyöngybe zárt titkainak megérintő 
finom foglalata e tárlat.

Lőte Attila – Jászai Mari-díjas, Almádihoz szoros érzelmi szálak-
kal kötődő –, színművészünk az örökszép nő örök témájához illő 
meghitt mondandójával és a 25 éves zseni, Petőfi Sándor Szeptem-
ber végén című versének varázslatos előadásával lepte meg a tárlat-
megnyitó közönségét. Milos József fotóművész, a kiállítás rendező-
je-szereplője ezúttal is szülőföldje iránti szeretetből-tiszteletből hoz-
ta el Balatonalmádiba a szeniorok főhajtását az örök nő iránt, mint 
mondta, Schiller Friedrich gondolatával: Tiszteljétek a nőket! A föl-
di létbe égi rózsákat szőnek! Albrecht Sándor

Június hónapban töltötte 70. életévét városunk egyik neves fog-
szakorvosa, dr. Kelemen László. Balatonalmádi őslakosaként jelen-
leg magánorvosként dolgozik több, mint negyven éve. Nemcsak a 
város lakossága körében vált ismerté türelme, megbízható szaktudá-
sa és „arany keze”, hanem a környékbeli betegek is szívesen felkere-
sik rendelőjét. Precíz tudását állandóan fejlesztve, közel húsz évvel 
ezelőtt sikerült otthonában saját modern, jól felszerelt, komfortos 
rendelőt nyitnia. A város életébe is bekapcsolódott, amikor az első 
szabad, demokratikus önkormányzati választásokon a helyi polgá-
rok bizalmát és támogatását elnyerve képviselőként tevékenykedett.

Állandó mozgásban lévő életét az orvosi teendők mellett a horgá-
szás, kertészkedés (gyümölcsnedű készítése), felesége, két gyermeke 
és a hét unoka (5 fiú 2 lány) jelenléte tölti ki. 

Köszönjük neki a város lakóinak egészségéért végzett fáradhatat-
lan munkáját. Kívánunk neki további jó egészséget, jó munkát és 
Isten áldását! Kelemen család

mint 1 éven át, akinek eddig nem volt munkája. Szerencsére talál-
tunk egy bankot, aki mellénk állt. Egy közel kétmilliárdos beruhá-
zást nem lehet e nélkül megvalósítani.

- Mikorra várható a befejezés?
- Az első ütem befejezési határideje 2015. június 30. Addigra 

mind a harminc lakást át szeretnénk és át is fogjuk adni. 
- Gondolom, nem mondok újat vele, de ön nagyot álmodott.
- Álmodtam már ennél nagyobbat is! Almádi nagy átka, hogy a vas-

út és a főút kettészeli a várost, ráadásul közel a parthoz. Egy ausztri-
ai kisvárosban láttam, hogy EU-s pénzből lesüllyesztették a síneket, 
és az állomást is levitték a föld alá. Meggyőződésem, hogy tíz-húsz év 
alatt, megfelelő koncepcióval és támogatással ezt itt is meg lehetne ol-
dani, nem beszélve a felszabaduló értékes ingatlanokról.

- Köszönöm a beszélgetést! Jó lenne tíz-húsz év múlva innen foly-
tatni. Kovácsi Szolga Mária

Rovástábla avatás
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ÖKO lakópark Budataván
E havi riportom helyszíne a volt tüzéptelep. Régen nem jártam 

arra, így aztán a kapun belépve meglepődve látom, hogy a megtisz-
tított területen jobb kéz felől téglafalak emelkednek, több tucatnyi 
ember dolgozik. 

Egy hegynyi murva mögül mosolyogva érkezik Piedl György és 
bekísér a régi iroda, pénztár épületébe. Azt még nem bontották le.

- Sokkal nagyobb ez a terület, mint amekkorát eddig vásárlóként 
láttam a telepből.

- Igen, huszonegyezer négyzetméter. Száz lakást tervezünk ide 
építeni, jelenleg az első ütem munkálatai folynak, ahol egyelőre har-
minc lakás fog elkészülni. Mindegyik húsz-harminc négyzetméte-
res terasszal, némelyik zöldtetővel. Lesz két úszómedence, saját ját-
szótér. 

- Miért éppen itt vágta ekkora fába a fejszéjét?
- Lokálpatrióta vagyok. 1971 óta Balatonalmádiban élek és na-

gyon szeretem a várost. Az első cégem is – a Skoda Autószalon – a 
városban létesült. 2004-ben beköltözött ugyan Veszprémbe, de a 
helyén létrejött egy építőanyag kereskedés. 

Két éve tudtam meg, hogy a volt tüzép eladóvá vált. Sikerült jó 
áron megvásárolni az osztrák tulajdonostól és onnantól jött az gon-
dolat, hogy építsünk itt egy lakóparkot. 

A terület adottságai nagyon jók, 220 méterre van a Balatontól, a 
végében patak folyik.  

Valószínűleg más nem látta meg benne a fantáziát, mert egy le-
robbant építőanyag telep volt, tele sittel és törmelékkel, amitől meg 
kellett tisztítani a területet. Onnantól kezdve dolgozunk azon, hogy 
ez a lakópark megépülhessen.

Kicsit irigykedve kísérem figyelemmel Balatonfüred dinamikus 
fejlődését, ahol tömegével épülnek ilyen lakóparkok. Sajnálom, 
hogy Almádi – ami közel ugyanolyan jó adottságokkal rendelkezik 
–, messze nem tud olyan fejlődést produkálni. Ahhoz szeretnénk  
hozzájárulni, hogy Balatonalmádi rangja és hírneve kicsit emelked-
jen.

- Az elnevezésben az ÖKO, és a Diós konkrétan mit jelent? 
- Ez egy környezettudatos beruházás, nagyon jó hőszigeteléssel, 

hőcserélős fűtő-hűtő rendszerrel épülnek a lakások, ennek köszön-
hetően rendkívül alacsony lesz a rezsiköltség. A meglévő hatalmas 
fákra, köztük a diófákra vigyázunk. A diófák adták az ötletet az el-
nevezéshez.

- Állandó lakások, vagy inkább nyaralók lesznek?
- Állandó lakásokat szeretnénk, bár az előrejelzések szerint 70 szá-

zalékban mégiscsak nyaralónak fogják megvásárolni, de reméljük, 
helyiek is lesznek a lakók között. Almádi lakossága mindenképpen 
nőni fog, ami természetesen pozitív a városnak.

Az átlag négyzetméter 72, de vannak kisebbek is, 50 négyzetmé-
tertől 90-ig. 

Minden lakáshoz 20–30 négyzetméteres terasz tartozik, amik úgy 
vannak egymástól eltolva, elválasztva, hogy mindenki megőrizhes-
se az intim szféráját, ne lehessen átlátni a szomszédba. Ez vonatko-
zik a zöldtetős lakásokra is.

- Sikerült már értékesíteni?
- Igen, az első 3 lakást már eladtuk. A bank is azt várja el, hogy 

meglegyen a megfelelő előértékesítés. Ezért is van az, hogy az első 
tíz lakást 10 % kedvezménnyel kínáljuk. Ez szigorúan csak az első 
tízre vonatkozik, hogy most legyen érdemes megvásárolni őket.

- Ha már a banknál tartunk, megkérdezhetem, hogy UNIO-s tá-
mogatást kaptak-e a beruházáshoz?

- Á! Még csak támogatott hitelt sem. Amit azért is nem értek, 
mert ezen az építkezésen folyamatosan 20–40 ember dolgozik több 

Balatonalmádi Budatava felőli bekötőútja mellett a város első szé-
kely-magyar rovásírásos helységnévtáblája fogadja az autósokat. A 
táblát, melynek állítását a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi 
szervezete kezdeményezte és finanszírozta, június 4-én délután adta 
át Kepli Lajos országgyűlési képviselő.

Köszöntőjében Számfira Balázs, a helyi szervezet elnöke kiemel-
te, hogy a közeljövőben a város minden bekötőútja mellé terveznek 
rovásírásos táblát állítani. A szervezet nevében megköszönte a város 
polgármesterének, Keszey Jánosnak hogy nem gördített akadályo-
kat tervük megvalósítása elé.

Kepli Lajos a Trianoni gyásznap alkalmából szólt kulturális érté-
keink védelmének fontosságáról és hangsúlyozta, hogy országunkat 
feldarabolhatták, területünk kétharmadát elvehették, de magyarsá-
gunkat, kultúránkat nem adhatjuk fel, küzdenünk kell megőrzé-
séért. Beszédében kérte a jelen lévőket, hogy fordítsanak időt ősi 
kultúránk megismerésére, melynek gyökerei egy évezrednél is mesz-
szebb nyúlnak vissza.

Mama-tábor
A Mama-tábor mindem nyáron nyitva van. Igaz, hogy csak egy 

hétre, de akkor nagy a nyüzsgés. Három gyerkőccel indult, ma már 
nyolcan vannak, tizenhat évestől a nyolc hónaposig. A két legki-
sebb – hiszen most bújtak ki a pólyából – csak pár napra merészke-
dik el az édesanyjával, megnézni, mi is történik itt. Aztán úgy fölbá-
torodnak, hogy legközelebb már ők sem maradhatnak ki a buliból.

Az összejövetelt eleinte egyedül szervezte mama, sütött, főzött, társa-
sozott, labdázott, fogócskázott, bújócskázott, még a gyerekkori ugróis-
kolát is fölelevenítette. Igaz, hogy a hajdani szöcskéből már csak a szócs-
ka maradt: ugrok, ugrok – mondogatta, de inkább csak csisszent meg 
csosszant és a lehajlás is nehézkesen ment. Viszont hősiesen helytállt. 
De mostanra úgy elfogyott az energiája, hogy papát is föl kellett ven-
ni pótszervezőnek, ő segít etetni, itatni, öltöztetni, vetkőztetni a gya-
rapodó siserehadat. Néha a nagyobbak is besegítenek, ám – vajon mi-
ért? – játszani jobban szeretnek, mint mosogatni. Remekül érzi ma-
gát együtt az unokatestvéri közösség, egyben tartja őket a közös vér. A 
nagyszülők is boldogan figyelik, milyen egyetértésben hancúrozik négy 
gyereküktől született nyolc unokájuk. Ákosnak három gyereke: Tamás, 
Laura, Balázs, Andreának kettő: Marcell és Dénes, Szilvinek is kettő: 
Levente és Kristóf, Zoltánnak még csak egy: Ádám. De neki is kell ám 
egy kistesó, várható tehát még egy kilencedik  kisporonty. Talán az kis-
lány lesz, szegény Laura egyedül árválkodik a sok fiú között. Árválko-
dik? Dehogy. Babázgatás helyett fiúsan rosszalkodik ő is velük, mert a 
hétvégére annyira belejönnek a játékba, hogy a kajlálkodások, csínyte-
vések se maradhatnak ki. Szaporodnak a kékfoltok, horzsolások, pú-
pok, fogynak a kötszerek, sebtapaszok. Papa csúszdát épített, hintákat, 
mászókötelet rakott föl nekik, rendelkezésükre áll a járműpark: kisautó, 
kismotor, biciklik, rollerek, de néha jobban esik a fára mászás, a bokrok 
közt bujkálás, lépcsőn föl-le ugrálás. Hiába na, az izmok most erősöd-
nek, az inak most nyúlnak, a csontszövetek ilyenkor gyarapodnak, kell 
a mozgás, nem lehet  mindig a szobában üldögélve olvasni, társasozni. 

És itt van a Balaton. Öt perc alatt lesétálnak, útközben már vetkőznek, 
hogy minél hamarabb a vízben lehessenek. Idén Andrea is pesztrát vál-
lalt, ennyi gyerekkel mamáék ketten se bírnak a strandon. Három füröd-
ni akar, kettő inkább labdázna, egynek meg biztos, hogy pisilni kell. Még 
szerencse, hogy a két legkisebb hamar elszundít a babakocsiban. Kenni is 
kell őket folyamatosan, mert árnyék helyett örökké a tüzelő sugarak alatt 
ugrálnak, hiába szorítanak nekik riadtan helyet a strandolók a fa alatt. A 
fölfújhatós csónakot is kicipeli papa a fejére borítva, nem lehet minden 
alkalommal leereszteni, mert a nap is lemegy, mire újra fölfújják, aztán 
fújhatják. Abban van még csak nagy ugrálás, egymás taszigálása, három 
férőhely van benne, ők meg hatan akarnak egyszerre beszállni. Élvezik 
nagyon. Ezzel a csónakkal csak a hazafelé vezető úton van baj, egyetlen fá-
radtan nyivákoló gyerek se fér már be tőle a papa nyakába, pedig pályáz-
nak rá páran. Marci bemutatja az úszótudományát, mert bevették a deb-
receni versenyúszók csapatába, olyan jól tempózik. Be is mehet Tamással 
és Laurával a mélyvízbe, Andrea szeme persze rajtuk. Levi és Bali a strand-
labdát hajigálják, Deni a papa hátán csimpaszkodva „úszik”. Mama fölte-
szi a szemüvegét, hogy egyszerre láthassa át, pillanatra se veszítse szem elöl 
a csapatot. Locsogás, fröcsögés, prüszkölés, visongás, felhőtlen jókedv, 
mindent befogad a strand vidám nyüzsgése. Ilyenkor nincs gond az esti 
lefekvéssel sem, gyors tusolás után egymást lökdösve dőlnek halomra az 
ágyon, még betakarózni is elfelejtenek. Jó, hogy délután teleették magu-
kat palacsintával meg kürtöskaláccsal, mert papa finom „főzős” kakaóját 
se tudják megvárni. Jó lesz reggelire. És tényleg… már kora reggel nyit-
ja csipáját az egyik táborlakó – Dénes az -, és hangos szóval követeli a ka-
kaóját. Még csak hároméves, de nem felejtette el, hogy nem itta meg az 
este. Felébreszti vele a többieket is és kezdődik a jókedvű zsibongás. De jó 
is ez a Mama-papa tábor, kár, hogy csak egyszer van a nyáron. De a nagy-
szülőknek valahogy erőt kell gyűjteni a következőre.  Vecsey Kiss Mária

Születésnapi köszöntés

Az örök nő – fotókiállítás
Tündér fényeivel tombolt a nyár, amikor bemutatták a magyar 

fotóművészek szenior alkotócsoportjának immár hagyományos, 
kezdettől sikeres, ezúttal jubileumi kiállítását. Bati János köszöntője 
után harminchárom gazdag életművű fotós majd’ hetven felvételét 
értékelte avatott, gazdagon építkező gondolatokkal Czuczor Sándor 
kulturális nagykövetünk.

Nem is választhattak volna találóbbat a pesti, szentendrei tárla-
ton is maradandó élményt hagyott képsorozat helyett a sugaras al-
mádi nyárba! Szívünk mélyén, a tiszta emberi szeretet legbensőbb 
tartományaiban őrzött érzéseink megfogalmazását hordozza e fenn-
költ, egyszersmind kimeríthetetlen témaválasztás, Az örök nő. Az 
élet magasztos, jellemző pillanatokba sűrűsödött ívét virágozza föl 
mindahány mesterkép. A fogantatás, az életadás szépségét sugárzó 
madonna, a gyermeklány, aki már nő, Vénusz, az időtlenség szim-
bóluma és egyáltalán a nő, aki szintén birtokolja az alkotás erejét, 
tehetségét, aki nemesen gazdag, teherhordásban is mindvégig ki-
váló. Mondhatni, a szépség igazgyöngybe zárt titkainak megérintő 
finom foglalata e tárlat.

Lőte Attila – Jászai Mari-díjas, Almádihoz szoros érzelmi szálak-
kal kötődő –, színművészünk az örökszép nő örök témájához illő 
meghitt mondandójával és a 25 éves zseni, Petőfi Sándor Szeptem-
ber végén című versének varázslatos előadásával lepte meg a tárlat-
megnyitó közönségét. Milos József fotóművész, a kiállítás rendező-
je-szereplője ezúttal is szülőföldje iránti szeretetből-tiszteletből hoz-
ta el Balatonalmádiba a szeniorok főhajtását az örök nő iránt, mint 
mondta, Schiller Friedrich gondolatával: Tiszteljétek a nőket! A föl-
di létbe égi rózsákat szőnek! Albrecht Sándor

Június hónapban töltötte 70. életévét városunk egyik neves fog-
szakorvosa, dr. Kelemen László. Balatonalmádi őslakosaként jelen-
leg magánorvosként dolgozik több, mint negyven éve. Nemcsak a 
város lakossága körében vált ismerté türelme, megbízható szaktudá-
sa és „arany keze”, hanem a környékbeli betegek is szívesen felkere-
sik rendelőjét. Precíz tudását állandóan fejlesztve, közel húsz évvel 
ezelőtt sikerült otthonában saját modern, jól felszerelt, komfortos 
rendelőt nyitnia. A város életébe is bekapcsolódott, amikor az első 
szabad, demokratikus önkormányzati választásokon a helyi polgá-
rok bizalmát és támogatását elnyerve képviselőként tevékenykedett.

Állandó mozgásban lévő életét az orvosi teendők mellett a horgá-
szás, kertészkedés (gyümölcsnedű készítése), felesége, két gyermeke 
és a hét unoka (5 fiú 2 lány) jelenléte tölti ki. 

Köszönjük neki a város lakóinak egészségéért végzett fáradhatat-
lan munkáját. Kívánunk neki további jó egészséget, jó munkát és 
Isten áldását! Kelemen család

mint 1 éven át, akinek eddig nem volt munkája. Szerencsére talál-
tunk egy bankot, aki mellénk állt. Egy közel kétmilliárdos beruhá-
zást nem lehet e nélkül megvalósítani.

- Mikorra várható a befejezés?
- Az első ütem befejezési határideje 2015. június 30. Addigra 

mind a harminc lakást át szeretnénk és át is fogjuk adni. 
- Gondolom, nem mondok újat vele, de ön nagyot álmodott.
- Álmodtam már ennél nagyobbat is! Almádi nagy átka, hogy a vas-

út és a főút kettészeli a várost, ráadásul közel a parthoz. Egy ausztri-
ai kisvárosban láttam, hogy EU-s pénzből lesüllyesztették a síneket, 
és az állomást is levitték a föld alá. Meggyőződésem, hogy tíz-húsz év 
alatt, megfelelő koncepcióval és támogatással ezt itt is meg lehetne ol-
dani, nem beszélve a felszabaduló értékes ingatlanokról.

- Köszönöm a beszélgetést! Jó lenne tíz-húsz év múlva innen foly-
tatni. Kovácsi Szolga Mária

Rovástábla avatás
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A villa titkaGyerekek a járdán és az utakon
Az újságban néhány cikkem már megjelent, a közlekedéssel kapcso-

latban, tartalmazva az újdonságokat illetve szabálytalanságok bünteté-
si tételeit is. Többen arra számítottunk, hogy a járművezetők és gyalo-
gosok is jobban odafigyelnek a közlekedés szabályaira. Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a közlekedési szabályokat ugyan úgy nem tartjuk 
be, mint eddig, viszont már sokkal jobban tudunk reklamálni a meg-
növekedtet büntetési tételek kiszabása miatt. A legújabb és legegysze-
rűbb kifogás „én nem is gondoltam hogy ez szabálytalan”. Persze gyor-
san hozzá kell tenni, hogy ők a közlekedők kisebb hányada, de ők kő-
keményen követik el a kisebb nagyobb, de igen drága szabálytalansá-
gokat. Ami nagyon hiányzik, az a tolerancia, a másik, az idősek, illet-
ve gyerekek fokozott figyelése segítése.  Magam is kismotorral járok, be 
kell látnom, hogy a motorosok több esetben élnek vissza a KRESZ rá-
juk vonatkozó szabályaival, illetve az esetek többségében a megengedett 
sebesség túllépésének lehetőségével, komoly, akár életveszélyes helyzete-
ket teremtve. Tragikus a Penny megközelítése az úttesten keresztül, úgy 
látszik, a józan gondolkodás, itt nem működik. 

Mindezek ellenére valójában nem ezért fogtam tollat, hanem azért 
mert befejeződött a tanév. Újra gyerekekkel lesz tele a város. Ez ko-
moly odafigyelést jelent a szülőnek és a járművezetőknek. Ilyenkor 
már a gyerekek nehezebben viselik a kötöttségeket, mint a tanév to-
vábbi napjaiban. A szülők felelőssége, hogy felkészítsék őket a köz-
lekedés szabályinak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélye-
ire. A nyári szabadság, nem jelenti azt, hogy most mindent szabad.

A fő szabály a gyalogosnak, ha van kijelölt gyalogátkelőhely, ak-
kor ott haladjon át. Ha nincs akkor, az átkelést úgy oldja meg, hogy 
a lehető legrövidebb nyomvonalon keljen át az út egyik oldaláról a 
másikra. Az átkelés előtt győződjön meg, hogy egyik irányból sem 
jön jármű és határozott és gyors lépésekkel keljen át az úton. 

Sokan vágnak neki az útnak, kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy 
a gyerekekkel együtt olvassák el a kerékpárosokra vonatkozó közle-
kedési szabályokat, ennek megfelelően szereljék fel a kerékpárt és 
ennek megfelelően közlekedjenek. A jó fék, a jó láthatóság életet 
ment, továbbá a kerékpáros bukósisak, amely ugyan nem kötelező, 
de életet menthet. A járművezetők részéről a türelem, a fokozott fi-
gyelem, és a segítségnyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell len-
ni a sebesség helyes megválasztására, illetve a féktávolság betartásá-
ra. A nyári időszakban kicsit szétszórtabbak vagyunk, mindenki sze-
retne vakációzni, pedig a melegtől  kifényesedett aszfalt felületeken 
komoly kihívás a jármű vezetése. 

Nagy kincsünk a Balaton, hogy a melegben, a hűs habokban lu-
bickoljunk. Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tó pilla-
natok alatt halálos veszélyt jelenthet a lecsapó viharral. Figyeljük a 
vihart előrejelző állomások fényeit. A felvillanások gyorsasága jelzi a 
vihar érkezését. Kérem a gyerekek közelében lévő felnőtteket, hogy 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy vihar eseten, egyet-
len gyerek se maradjon a vízben. 

Veszélyben van az a gyerek éjjel és nappal, akinek a hollétéről 
nem tudnak a szülők vagy a nagyszülők. Fokozott a veszély éjsza-
ka. Kérem, érjék el, hogy milyen módon az már az önök felelőssé-
ge, hogy mindig tudjanak gyermekük hollétéről és ha szükséges se-
gítséget tudjanak nyújtani neki. Az szórakozás nem egyenlő a ron-
gálással, a mások nyugalmának zavarásával. Ha időben sikerül fel-
készíteni gyermekeinket a helyes viselkedésre, arra, hogy az alkohol, 
vagy a drog nem old meg semmit, sőt igen súlyos betegséget okoz, 
akkor nyugodtan elengedhetjük őket a szó jó értelmébe szórakozni. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk. Az alapítvány nevében mindenkinek kellemes 
kikapcsolódást, esemény mentes nyaralást kívánok.

Balogh Csaba közbiztonsági alapítvány elnök

Nyáron is figyeljünk egymásra
Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nem-

csak a közvetlen Balaton-parti, hanem a háttér települések életét is 
megváltoztatja!

A pihenésre vágyó vendégek mellett megnő az idegenek, az is-
meretlen gépkocsival közlekedők száma. Szép számmal akad köz-
tük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlan-
ságát kihasználva követ el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a 
trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik fel-
törői, „elkötői”.

A mások megkárosításának szándékával érkezők a strandi for-
gatag mellett gyakran választják a kis forgalmú, családi házas, 
nyaralós övezeteket, a parttól távolabb eső településeket, ahol 
kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni, kirándulni, strandolni 
mennek az emberek. De éppen ezeken az utcákon tűnhetnek fel 
az idegenek! 

Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekménye-
ket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, néze-
lődő emberekre a rendőrségre történő telefonálással hívjuk fel 
a figyelmet. Több esetben előfordult már, hogy a legegyszerűbb 
rendőri intézkedés, már az igazoltatás is elriasztotta a bűnöző-
ket, vagy később segítette a nyomozást, egy-egy bűncselekmény 
felderítését.

A telefonálással kapcsolatban felhívom a kedves olvasók figyel-
mét, hogy a megalapozatlan segélykérő bejelentések bármelyik szer-
vezet felé, mentők, tűzoltók, rendőrség, szabálysértésnek minősül, 
és komoly bírsággal jár.

Már ebben az évben is előfordult, hogy a közlekedési bal-
eset okozója elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy e mögött gyak-
ran alkoholfogyasztás áll, a félelem a lebukástól. Arra azonban 
nem gondol a gépjármű vezetője, hogy egy személyi sérüléssel 
járó koccanás, ütközés helyszínének elhagyása olyan bűncse-
lekmény, amely elzárással is sújtható az eljárás végén. Aki nem 
áll meg és nem segít a sérülést szenvedett közlekedő embertár-
sának, sokkal nagyobb bajba kerül, mint a jogosítvány elvesz-
tése egy időre!

Az idegenforgalmi szezonban számíthatnak rá, hogy a megerősí-
tő erőkkel együtt, rendszeresek lesznek a közlekedési és közbizton-
sági ellenőrzések nemcsak a közutakon, hanem szórakozóhelyeken, 
a strandokon, a rendezvényeken egyaránt!

Jelentős változás történt a rendőrkapitányság életében. Elkészült 
az új épület Balatonalmádiban a Hadak útja 4–6. szám alatt. Az au-
tóbusz pályaudvartól a polgármesteri hivatal felé, a Györgyi Dénes 
Általános Iskola közelében. Kollégáink június végén veszik birtokba 
a korszerű elvárásoknak megfelelő munkahelyüket. 

A rendőrkapitányság elérhetősége, az ügyfélfogadás rend-
je nem változik: 8220 Balatonalmádi, pf: 46, e-mail: ugyelet.
balatonalmadirk@veszprem.police.hu, telefon: +36 88 438 711,  
+36 88 593 910, +36 88 593 920.

Kívánom, hogy a nyár önöknek és kollégáimnak is rendkívüli 
eseményektől mentesen teljen el!

Stanka Mária  
r. őrnagy balatonalmádi rendőrkapitányság

A harmadik
Július végétől új kiállítás fogadja majd 

az almádi vasúti aluljárón áthaladókat. 
A két eddig megvalósult és nagy közönségsikert aratott tárlat után 
születőben a harmadik. Ezúttal 18 helyi és Almádihoz kötődő kép-
zőművész 74 munkájában gyönyörködhetünk. A kiállítók száma je-
lentősen növekedett az első kiállítás óta, ezúttal minden képzőmű-
vészettel foglalkozó, kiállításokon szereplő helyi alkotó számára biz-
tosítottunk bemutatkozási lehetőséget.  

Tematikájában és technikájában is igen változatos anyag gyűlt össze, 
látható lesz metszet, akvarell, gouache, rézkarc, vasmaratás, vegyes tech-
nikával készült alkotás, pasztellkép és természetesen sok olajfestmény.

Bízunk benne hogy az almádiak olyan szeretettel fogadják majd 
az új kiállítást, mint az előző kettőt, a borfesztiválra igyekvő vendé-
geink pedig  messzire viszik a kiállítás és Almádi hírét.

Félek. Bár néha úgy érzem, hogy az anyukám itt van velem, és ak-
kor kicsit jobban érzem magam. Apukám mondta, hogy a mama 
az égben van, és mindig figyelni fog rám. Mama biztos azt is lát-
ja, hogy milyen szép helyre kerültem, és talán tudja, hogy a papát 
hova vitték. Remélem, ő is egy szép villába került, de a múltkor hal-
lottam, ahogy a nevelők beszélnek, és azt mondják, hogy a férfiak a 
fronton vannak, mert háború van. Nem merem megkérdezni tőlük, 
hogy mi az a háború, és hogy hol van az a front. Egyáltalán semmit 
nem merek kérdezni tőlük.

Éjszakánként hallom, hogy édesanyám súgja: Becsüld meg ma-
gad! Fogadj szót a felnőtteknek, legyél barátságos a társaidhoz.

Próbálok válaszolni neki, de nagyon nehezen tudom kinyitni a 
számat. Akarom mondani neki, hogy hiányzik, hogy jöjjön vissza 
hozzám a felhők mögül. 

Hatalmas termek, gyönyörű bútorok vannak ebben az épületben, 
a teraszról láttam a Balatont. Ez a mamának is tetszene, és együtt 
várhatnánk a papát. És ha újra együtt lennénk, akkor hazamehet-
nénk végre. Aztán felébredek, a mama hangját nem hallom már, de 
a számat még mindig nem tudom kinyitni. 

Gizella nővér! Még mindig nem sikerült beilleszkednie ennek a 
gyereknek? Ha ma sem hajlandó megszólalni, holnap bezárom a 
pincébe néhány órára, attól majd remélhetőleg megered a nyelve! – 
Az igazgatónő, magas, sovány, hamuszürke arcú nő, ropogósra ke-
ményített, állig begombolt barna ruhájában fenyegetően áll meg 
Panni ágyánál.

A kislány még szorosabban öleli magához a rongybabát, amit sike-
rült otthonról elhoznia. Gizella lesüti a szemét. Talán szégyenében, 
hogy ő sem boldogul ezzel a gyerekkel, talán azért, hogy az igazgató-
nő ne lássa benne azt a mérhetetlen haragot, amit iránta érez.

Tisztelettel kérem, asszonyom, hogy még néhány napig legyen tü-
relemmel. Nagy sokk érte ezt a gyermeket, időbe telik feldolgoznia.

Holnap reggel hét órára elvárom, hogy megértesse vele: nincs kü-
löncködés. Szégyen, gyalázat, hogy nem értékeli, amit a Monar-
chia tesz érte! Hogy a putriból idehozták, hogy gondoskodunk róla! 
– hangosan csapódik mögötte az ajtó. Panni összerezzen, és becsuk-
ja a szemét. 

Gizella nővér simogatja, betakarja, beszél hozzá, de semmi reak-
ciót nem vált ki belőle, ezért gondterhelten a konyhába megy ellen-
őrizni a reggeli előkészületeket. 

A leánynevelő intézet egy csodaszép épületben, a Sári nyaraló-
ban kapott helyet, Almádi fürdő festői környezetében. Vidám le-
ánycsicsergés tölti meg a termeket a lányok szabadidejében, a fog-
lalkozásokon pedig rend van és fegyelem. Olyankor egy pisszenés 
nem sok, annyit sem hallani, amiben nyilván az igazgatónőtől való 
rettegésnek ugyanúgy szerepe van, mint a lányok jólneveltségének. 
1915-öt írunk.

Kezét csókolom, Gizella nővér! – a kis Sári mosolya és kedvessé-
ge, mint a napsugár melege önti el az idős asszony szívét. – Miért 
tetszik ilyen szomorúnak lenni ma reggel?

Gizella már majdnem elterelte a kérdést valamilyen semmitmon-
dó válasszal, de amikor ránézett erre ragyogó gyermeki arcra, úgy 
döntött, hogy beavatja Panni problémájába ezt a gyermeket, akit 
még sosem látott ugyan, de olyan otthonosan mozog ebben a nagy 
házban.

Sajnos már nem csak a száját, de a szemét sem akarja szegény-
kém kinyitni. Csak a babáját szorítja magához. – fejezte be köny-
nyes szemmel a nővér.

Sári arckifejezésére szintén ráült az aggodalom, ám egy perc sem 

Helyreigazítás
A májusi lapszámunkban megjelent „Almádi 25 éves” című 

írás szerzője pontosan a következő:  „a házigazda kórus tagjainak 
többsége nevében, Pércsi Csilla”

Az érintettektől elnézést kérünk.  A szerk.

kellett hozzá, hogy összeráncolt homloka kisimuljon, és szinte esde-
kelve kérje Gizellát, hogy meglátogathassa társát.

– Rendben van, menj be hozzá, de az igazgatónő meg ne lássa, 
mert akkor mindhárman a pincében kötünk ki holnap reggel. Per-
sze, csak nevelési céllal! – teszi hozzá Gizella, aki már keservesen 
megbánta, hogy eljárt a szája.

Ez most nem a mama hangja, és valahogy közelebbről is hallom. 
Dicséri a babámat, és azt kérdezi, hogy mi a neve. Válaszolnom 
kéne neki, meg kéne mondanom, hogy Rozinak hívják, és a nagy-
mamám varrta még egészen kiskoromban. 

Panni kinyitotta a szemét, és válaszolni próbált, de hang nem 
hagyta el a száját. Erőtlenül szorította Sári kezét, és a két szem-
pár összefonódott. Sári hosszan beszélt hozzá, elmesélte azt is, hogy 
most háború van, de minden jóra fordul, a múlt héten ketten is ha-
zajöttek a frontról. Beszélt Almádi fürdőről, az itt élőkről, és na-
gyon halkan elsuttogta azt is, hogy az igazgatónőt ki nem állhatja 
senki, de a többi nővérre mindig lehet számítani.

Panni kicsit elbóbiskolt, de ő csak mondta, mondta a története-
ket.

Anya hangját hallom megint, Sárival beszél. És most hozzám szól. 
Igen, édesanyám, barátságos leszek a társaimhoz! Igyekszem, na-
gyon igyekszem, de hiába minden, nem akar a szám kinyílni.

Sári csendben figyeli, ahogy a vékony, törékeny lány szeméből el-
induló két kövér könnycsepp végigfolyik a sápadt arcon, legördül 
egészen a hálóing gallérjáig. Látja az erőlködést, ahogy az összeszo-
rított ajkak perceken keresztül hiába próbálnak szétválni. Már csak 
a szemével és kézszorítással bátorítja Pannit, aki hosszú percek után 
nagyon halkan súgja:

Rozinak hívják a babámat, és a nagymamám varrta nekem. 
Megszólalt a gyermek, igazgatónő kérem! – lelkesedésében majd-

nem úgy esik keresztül a küszöbön Gizella nővér, amikor jelentést 
tesz főnökének a fejleményekről.

Hát persze! Mert nem akaródzott neki a pincébe menni! Mon-
dom én maguknak mindig, hogy a szigorúság kell ezeknek, nem pe-
dig mindent rájuk hagyni, meg ajnározni őket.

Igenis, igazgatónő! – feleli Gizella lesütött szemmel, csendben be-
csukja az ajtót. 

Gizella és az időközben felépült Panni hiába kereste a következő 
napokban a jótevőt. Senki nem hallott róla, senki nem látta, és az 
intézet névjegyzékben sem szerepelt ilyen nevű lány. A villa hom-
lokzatán lévő felirat, a „Sári nyaraló” pedig köztudottan egy családi 
nevet jelent. Egy ilyen impozáns, új épületet nem kamaszlányokról 
szokás elnevezni. Szolga Mária

(A Sári villa pályázatra készült írás.)
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A villa titkaGyerekek a járdán és az utakon
Az újságban néhány cikkem már megjelent, a közlekedéssel kapcso-

latban, tartalmazva az újdonságokat illetve szabálytalanságok bünteté-
si tételeit is. Többen arra számítottunk, hogy a járművezetők és gyalo-
gosok is jobban odafigyelnek a közlekedés szabályaira. Sajnálattal kell 
megállapítani, hogy a közlekedési szabályokat ugyan úgy nem tartjuk 
be, mint eddig, viszont már sokkal jobban tudunk reklamálni a meg-
növekedtet büntetési tételek kiszabása miatt. A legújabb és legegysze-
rűbb kifogás „én nem is gondoltam hogy ez szabálytalan”. Persze gyor-
san hozzá kell tenni, hogy ők a közlekedők kisebb hányada, de ők kő-
keményen követik el a kisebb nagyobb, de igen drága szabálytalansá-
gokat. Ami nagyon hiányzik, az a tolerancia, a másik, az idősek, illet-
ve gyerekek fokozott figyelése segítése.  Magam is kismotorral járok, be 
kell látnom, hogy a motorosok több esetben élnek vissza a KRESZ rá-
juk vonatkozó szabályaival, illetve az esetek többségében a megengedett 
sebesség túllépésének lehetőségével, komoly, akár életveszélyes helyzete-
ket teremtve. Tragikus a Penny megközelítése az úttesten keresztül, úgy 
látszik, a józan gondolkodás, itt nem működik. 

Mindezek ellenére valójában nem ezért fogtam tollat, hanem azért 
mert befejeződött a tanév. Újra gyerekekkel lesz tele a város. Ez ko-
moly odafigyelést jelent a szülőnek és a járművezetőknek. Ilyenkor 
már a gyerekek nehezebben viselik a kötöttségeket, mint a tanév to-
vábbi napjaiban. A szülők felelőssége, hogy felkészítsék őket a köz-
lekedés szabályinak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélye-
ire. A nyári szabadság, nem jelenti azt, hogy most mindent szabad.

A fő szabály a gyalogosnak, ha van kijelölt gyalogátkelőhely, ak-
kor ott haladjon át. Ha nincs akkor, az átkelést úgy oldja meg, hogy 
a lehető legrövidebb nyomvonalon keljen át az út egyik oldaláról a 
másikra. Az átkelés előtt győződjön meg, hogy egyik irányból sem 
jön jármű és határozott és gyors lépésekkel keljen át az úton. 

Sokan vágnak neki az útnak, kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy 
a gyerekekkel együtt olvassák el a kerékpárosokra vonatkozó közle-
kedési szabályokat, ennek megfelelően szereljék fel a kerékpárt és 
ennek megfelelően közlekedjenek. A jó fék, a jó láthatóság életet 
ment, továbbá a kerékpáros bukósisak, amely ugyan nem kötelező, 
de életet menthet. A járművezetők részéről a türelem, a fokozott fi-
gyelem, és a segítségnyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell len-
ni a sebesség helyes megválasztására, illetve a féktávolság betartásá-
ra. A nyári időszakban kicsit szétszórtabbak vagyunk, mindenki sze-
retne vakációzni, pedig a melegtől  kifényesedett aszfalt felületeken 
komoly kihívás a jármű vezetése. 

Nagy kincsünk a Balaton, hogy a melegben, a hűs habokban lu-
bickoljunk. Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tó pilla-
natok alatt halálos veszélyt jelenthet a lecsapó viharral. Figyeljük a 
vihart előrejelző állomások fényeit. A felvillanások gyorsasága jelzi a 
vihar érkezését. Kérem a gyerekek közelében lévő felnőtteket, hogy 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy vihar eseten, egyet-
len gyerek se maradjon a vízben. 

Veszélyben van az a gyerek éjjel és nappal, akinek a hollétéről 
nem tudnak a szülők vagy a nagyszülők. Fokozott a veszély éjsza-
ka. Kérem, érjék el, hogy milyen módon az már az önök felelőssé-
ge, hogy mindig tudjanak gyermekük hollétéről és ha szükséges se-
gítséget tudjanak nyújtani neki. Az szórakozás nem egyenlő a ron-
gálással, a mások nyugalmának zavarásával. Ha időben sikerül fel-
készíteni gyermekeinket a helyes viselkedésre, arra, hogy az alkohol, 
vagy a drog nem old meg semmit, sőt igen súlyos betegséget okoz, 
akkor nyugodtan elengedhetjük őket a szó jó értelmébe szórakozni. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk. Az alapítvány nevében mindenkinek kellemes 
kikapcsolódást, esemény mentes nyaralást kívánok.

Balogh Csaba közbiztonsági alapítvány elnök

Nyáron is figyeljünk egymásra
Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nem-

csak a közvetlen Balaton-parti, hanem a háttér települések életét is 
megváltoztatja!

A pihenésre vágyó vendégek mellett megnő az idegenek, az is-
meretlen gépkocsival közlekedők száma. Szép számmal akad köz-
tük olyan, aki a nagyobb tömeget, forgalmat, a nyaralók óvatlan-
ságát kihasználva követ el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a 
trükkös tolvajok, a besurranók, a strandi tolvajok, a gépkocsik fel-
törői, „elkötői”.

A mások megkárosításának szándékával érkezők a strandi for-
gatag mellett gyakran választják a kis forgalmú, családi házas, 
nyaralós övezeteket, a parttól távolabb eső településeket, ahol 
kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni, kirándulni, strandolni 
mennek az emberek. De éppen ezeken az utcákon tűnhetnek fel 
az idegenek! 

Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekménye-
ket! Nagy segítség, ha a szokatlan dolgokra, kérdezgető, néze-
lődő emberekre a rendőrségre történő telefonálással hívjuk fel 
a figyelmet. Több esetben előfordult már, hogy a legegyszerűbb 
rendőri intézkedés, már az igazoltatás is elriasztotta a bűnöző-
ket, vagy később segítette a nyomozást, egy-egy bűncselekmény 
felderítését.

A telefonálással kapcsolatban felhívom a kedves olvasók figyel-
mét, hogy a megalapozatlan segélykérő bejelentések bármelyik szer-
vezet felé, mentők, tűzoltók, rendőrség, szabálysértésnek minősül, 
és komoly bírsággal jár.

Már ebben az évben is előfordult, hogy a közlekedési bal-
eset okozója elhagyta a helyszínt. Tudjuk, hogy e mögött gyak-
ran alkoholfogyasztás áll, a félelem a lebukástól. Arra azonban 
nem gondol a gépjármű vezetője, hogy egy személyi sérüléssel 
járó koccanás, ütközés helyszínének elhagyása olyan bűncse-
lekmény, amely elzárással is sújtható az eljárás végén. Aki nem 
áll meg és nem segít a sérülést szenvedett közlekedő embertár-
sának, sokkal nagyobb bajba kerül, mint a jogosítvány elvesz-
tése egy időre!

Az idegenforgalmi szezonban számíthatnak rá, hogy a megerősí-
tő erőkkel együtt, rendszeresek lesznek a közlekedési és közbizton-
sági ellenőrzések nemcsak a közutakon, hanem szórakozóhelyeken, 
a strandokon, a rendezvényeken egyaránt!

Jelentős változás történt a rendőrkapitányság életében. Elkészült 
az új épület Balatonalmádiban a Hadak útja 4–6. szám alatt. Az au-
tóbusz pályaudvartól a polgármesteri hivatal felé, a Györgyi Dénes 
Általános Iskola közelében. Kollégáink június végén veszik birtokba 
a korszerű elvárásoknak megfelelő munkahelyüket. 

A rendőrkapitányság elérhetősége, az ügyfélfogadás rend-
je nem változik: 8220 Balatonalmádi, pf: 46, e-mail: ugyelet.
balatonalmadirk@veszprem.police.hu, telefon: +36 88 438 711,  
+36 88 593 910, +36 88 593 920.

Kívánom, hogy a nyár önöknek és kollégáimnak is rendkívüli 
eseményektől mentesen teljen el!

Stanka Mária  
r. őrnagy balatonalmádi rendőrkapitányság

A harmadik
Július végétől új kiállítás fogadja majd 

az almádi vasúti aluljárón áthaladókat. 
A két eddig megvalósult és nagy közönségsikert aratott tárlat után 
születőben a harmadik. Ezúttal 18 helyi és Almádihoz kötődő kép-
zőművész 74 munkájában gyönyörködhetünk. A kiállítók száma je-
lentősen növekedett az első kiállítás óta, ezúttal minden képzőmű-
vészettel foglalkozó, kiállításokon szereplő helyi alkotó számára biz-
tosítottunk bemutatkozási lehetőséget.  

Tematikájában és technikájában is igen változatos anyag gyűlt össze, 
látható lesz metszet, akvarell, gouache, rézkarc, vasmaratás, vegyes tech-
nikával készült alkotás, pasztellkép és természetesen sok olajfestmény.

Bízunk benne hogy az almádiak olyan szeretettel fogadják majd 
az új kiállítást, mint az előző kettőt, a borfesztiválra igyekvő vendé-
geink pedig  messzire viszik a kiállítás és Almádi hírét.

Félek. Bár néha úgy érzem, hogy az anyukám itt van velem, és ak-
kor kicsit jobban érzem magam. Apukám mondta, hogy a mama 
az égben van, és mindig figyelni fog rám. Mama biztos azt is lát-
ja, hogy milyen szép helyre kerültem, és talán tudja, hogy a papát 
hova vitték. Remélem, ő is egy szép villába került, de a múltkor hal-
lottam, ahogy a nevelők beszélnek, és azt mondják, hogy a férfiak a 
fronton vannak, mert háború van. Nem merem megkérdezni tőlük, 
hogy mi az a háború, és hogy hol van az a front. Egyáltalán semmit 
nem merek kérdezni tőlük.

Éjszakánként hallom, hogy édesanyám súgja: Becsüld meg ma-
gad! Fogadj szót a felnőtteknek, legyél barátságos a társaidhoz.

Próbálok válaszolni neki, de nagyon nehezen tudom kinyitni a 
számat. Akarom mondani neki, hogy hiányzik, hogy jöjjön vissza 
hozzám a felhők mögül. 

Hatalmas termek, gyönyörű bútorok vannak ebben az épületben, 
a teraszról láttam a Balatont. Ez a mamának is tetszene, és együtt 
várhatnánk a papát. És ha újra együtt lennénk, akkor hazamehet-
nénk végre. Aztán felébredek, a mama hangját nem hallom már, de 
a számat még mindig nem tudom kinyitni. 

Gizella nővér! Még mindig nem sikerült beilleszkednie ennek a 
gyereknek? Ha ma sem hajlandó megszólalni, holnap bezárom a 
pincébe néhány órára, attól majd remélhetőleg megered a nyelve! – 
Az igazgatónő, magas, sovány, hamuszürke arcú nő, ropogósra ke-
ményített, állig begombolt barna ruhájában fenyegetően áll meg 
Panni ágyánál.

A kislány még szorosabban öleli magához a rongybabát, amit sike-
rült otthonról elhoznia. Gizella lesüti a szemét. Talán szégyenében, 
hogy ő sem boldogul ezzel a gyerekkel, talán azért, hogy az igazgató-
nő ne lássa benne azt a mérhetetlen haragot, amit iránta érez.

Tisztelettel kérem, asszonyom, hogy még néhány napig legyen tü-
relemmel. Nagy sokk érte ezt a gyermeket, időbe telik feldolgoznia.

Holnap reggel hét órára elvárom, hogy megértesse vele: nincs kü-
löncködés. Szégyen, gyalázat, hogy nem értékeli, amit a Monar-
chia tesz érte! Hogy a putriból idehozták, hogy gondoskodunk róla! 
– hangosan csapódik mögötte az ajtó. Panni összerezzen, és becsuk-
ja a szemét. 

Gizella nővér simogatja, betakarja, beszél hozzá, de semmi reak-
ciót nem vált ki belőle, ezért gondterhelten a konyhába megy ellen-
őrizni a reggeli előkészületeket. 

A leánynevelő intézet egy csodaszép épületben, a Sári nyaraló-
ban kapott helyet, Almádi fürdő festői környezetében. Vidám le-
ánycsicsergés tölti meg a termeket a lányok szabadidejében, a fog-
lalkozásokon pedig rend van és fegyelem. Olyankor egy pisszenés 
nem sok, annyit sem hallani, amiben nyilván az igazgatónőtől való 
rettegésnek ugyanúgy szerepe van, mint a lányok jólneveltségének. 
1915-öt írunk.

Kezét csókolom, Gizella nővér! – a kis Sári mosolya és kedvessé-
ge, mint a napsugár melege önti el az idős asszony szívét. – Miért 
tetszik ilyen szomorúnak lenni ma reggel?

Gizella már majdnem elterelte a kérdést valamilyen semmitmon-
dó válasszal, de amikor ránézett erre ragyogó gyermeki arcra, úgy 
döntött, hogy beavatja Panni problémájába ezt a gyermeket, akit 
még sosem látott ugyan, de olyan otthonosan mozog ebben a nagy 
házban.

Sajnos már nem csak a száját, de a szemét sem akarja szegény-
kém kinyitni. Csak a babáját szorítja magához. – fejezte be köny-
nyes szemmel a nővér.

Sári arckifejezésére szintén ráült az aggodalom, ám egy perc sem 

Helyreigazítás
A májusi lapszámunkban megjelent „Almádi 25 éves” című 

írás szerzője pontosan a következő:  „a házigazda kórus tagjainak 
többsége nevében, Pércsi Csilla”

Az érintettektől elnézést kérünk.  A szerk.

kellett hozzá, hogy összeráncolt homloka kisimuljon, és szinte esde-
kelve kérje Gizellát, hogy meglátogathassa társát.

– Rendben van, menj be hozzá, de az igazgatónő meg ne lássa, 
mert akkor mindhárman a pincében kötünk ki holnap reggel. Per-
sze, csak nevelési céllal! – teszi hozzá Gizella, aki már keservesen 
megbánta, hogy eljárt a szája.

Ez most nem a mama hangja, és valahogy közelebbről is hallom. 
Dicséri a babámat, és azt kérdezi, hogy mi a neve. Válaszolnom 
kéne neki, meg kéne mondanom, hogy Rozinak hívják, és a nagy-
mamám varrta még egészen kiskoromban. 

Panni kinyitotta a szemét, és válaszolni próbált, de hang nem 
hagyta el a száját. Erőtlenül szorította Sári kezét, és a két szem-
pár összefonódott. Sári hosszan beszélt hozzá, elmesélte azt is, hogy 
most háború van, de minden jóra fordul, a múlt héten ketten is ha-
zajöttek a frontról. Beszélt Almádi fürdőről, az itt élőkről, és na-
gyon halkan elsuttogta azt is, hogy az igazgatónőt ki nem állhatja 
senki, de a többi nővérre mindig lehet számítani.

Panni kicsit elbóbiskolt, de ő csak mondta, mondta a története-
ket.

Anya hangját hallom megint, Sárival beszél. És most hozzám szól. 
Igen, édesanyám, barátságos leszek a társaimhoz! Igyekszem, na-
gyon igyekszem, de hiába minden, nem akar a szám kinyílni.

Sári csendben figyeli, ahogy a vékony, törékeny lány szeméből el-
induló két kövér könnycsepp végigfolyik a sápadt arcon, legördül 
egészen a hálóing gallérjáig. Látja az erőlködést, ahogy az összeszo-
rított ajkak perceken keresztül hiába próbálnak szétválni. Már csak 
a szemével és kézszorítással bátorítja Pannit, aki hosszú percek után 
nagyon halkan súgja:

Rozinak hívják a babámat, és a nagymamám varrta nekem. 
Megszólalt a gyermek, igazgatónő kérem! – lelkesedésében majd-

nem úgy esik keresztül a küszöbön Gizella nővér, amikor jelentést 
tesz főnökének a fejleményekről.

Hát persze! Mert nem akaródzott neki a pincébe menni! Mon-
dom én maguknak mindig, hogy a szigorúság kell ezeknek, nem pe-
dig mindent rájuk hagyni, meg ajnározni őket.

Igenis, igazgatónő! – feleli Gizella lesütött szemmel, csendben be-
csukja az ajtót. 

Gizella és az időközben felépült Panni hiába kereste a következő 
napokban a jótevőt. Senki nem hallott róla, senki nem látta, és az 
intézet névjegyzékben sem szerepelt ilyen nevű lány. A villa hom-
lokzatán lévő felirat, a „Sári nyaraló” pedig köztudottan egy családi 
nevet jelent. Egy ilyen impozáns, új épületet nem kamaszlányokról 
szokás elnevezni. Szolga Mária

(A Sári villa pályázatra készült írás.)
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 Erdei iskolai élmények

Osztályunk a  Határtalanul pályázat keretében – az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő csaknem 600 000 Ft támogatásával – ötna-
pos felvidéki kiránduláson vett részt. 

Kirándulásunkra már ősszel elkezdtünk készülni. Októberben 
az iskolai könyvtárak éjszakáján Mikszáth Kálmánról és műveiről 
gyűjtöttünk érdekességeket, elkezdtük nézni A fekete város című 
filmet. Télen mindenki kiselőadást készített a kirándulás egy-egy 
helyszínéről, nevezetességéről, amit a tanórákon és a kiránduláson 
is elmondtunk egymásnak. A kirándulás előtt megnéztük Balaton-
füreden a Jókai Mór emlékházat.

Május 19-én először Jókai Mór szülővárosát kerestük fel. Átérve a Du-
nán városismereti vetélkedő keretében jártuk be a központot információk 
után kutatva. Az Európa-udvar szökőkútja volt az indulás és érkezés he-
lye, ahol megnéztük a különböző európai országok házait. A vetélkedőt 
Jókai Mór szobrának megkoszorúzása követte a Duna Mente Múzeum 
előtt. ,,A Duna nem lehet határ, csak a két partot egybeölelő kar.” olvas-
tuk és hallottuk több helyen utunk következő állomásán, Dunamocson 
a falu szülöttjének, Nehéz Ferenc írónak gondolatait. Nádas Marci nagy-
mamája is ebben a faluban született, az ő segítségével vettük fel a kapcso-
latot és kerestük fel az ottani magyar nyelvű alapiskolát. A kora délutánt 
a 7–8. osztályosokkal együtt töltöttük, ők Dunamocsot és a Dunát mu-
tatták be nekünk, mi a reformkori Balatont. Átadtuk a gyerekeknek és a 
könyvtárnak ajándékainkat, ők vendégül láttak bennünket, majd együtt 
néztük meg a falu nevezetességeit. Hosszú utazás után estére megérkez-
tünk szálláshelyünkre, a Szlovák-érchegységben az Ipoly partján álló tu-
ristaszállóba. A szállót magyar család üzemelteti, az ott dolgozók mindent 
megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. A napot azzal fejeztük be, 
hogy kérdéseket állítottunk össze az eddigi élményeinkből.

A kirándulás második napján két bányavárosban jártunk. Kör-
möcbányán megcsodáltuk a főteret, a szentháromság szobrot, szö-
kőkutat és Szent Katalin templomot, majd megtekintettük a törté-
nelmi Magyarország legjelentősebb pénzverdéjét, ahol jelenleg töb-
bek között a szlovák euró érméit is készítik. A pénzverde Károly 
Róbert királynak köszönhetően 1328-ban kezdte meg működését, 
majd Mátyás király utasítására az aranyforintokat verték ezen a he-
lyen. A kiállításon kívül a régebbi gépeket és a most használtakat 
is láthattuk működés közben. Selmecbányán a Természeti bánya-
múzeumban kezdtük látogatásunkat, rövid bemutatás után lemen-
tünk az ércbányába. Lent az alagútrendszernek, mint megtudtuk, 
több szintje van, mi csak kettőn jártunk. Rengeteg elágazás és a ke-
vés lámpa is nehezítette a dolgunk, ám az idegenvezetőnek köszön-
hetően minden kiállított tárgyat, gépet megismerhettünk. Minden-
ki épségben kijutott, még a bányamanók is elengedtek bennünket.

A belvárosban láttuk az órát a felcserélt mutatókkal a városháza 
tornyán és a Leányvárat, ami egy magas dombon van. 

Szerdán a Magas-Tátrában töltöttük a nap nagy részét. A lánc-
hegység legmagasabb csúcsa a 2655 m-es gerlachfalvi csúcs. A Csor-
ba-tónál biológia óránk volt, a helyszínen tanulmányozhattuk a ma-
gas hegységi növényzeti öveket. Ótátrafüreden fogaskerekűre száll-
tunk, felmentünk az 1285 méter magasan lévő Tarajkára, gyönyör-
ködve néztünk körül. A nap utolsó állomása Csütörtökhely volt, 
ahol a megnéztük román stílusú Szent László templomot és mellet-
te a gótikus Zápolya-kápolnát, melyek művészeti értékeiről Laci bá-
csitól hallottunk érdekes ismertetést. 

A negyedik napon is sokat utaztunk. A Garam forrásánál történt 
rövid megállás után a Dobsinai jégbarlangba mentünk. Fél órás séta 
után jutottunk fel a barlanghoz, nem értettük, miért kell felvonszol-
ni magunkkal meleg kabátjainkat, de a bejárathoz érve érezni lehe-
tett a mindössze 0 fokos hőmérsékletet.

Következő helyszínünk Lőcse volt, idegenvezetőnk bemutatta 
a Szent Jakab templomot, melyben többek között Európa legna-
gyobb szárnyas oltára található. Az épületben azt sem tudtuk, mit 
csodáljunk meg először, minden díszes volt és aprólékosan kidol-
gozott. Megnéztük a városházát, amit már jól ismertünk  A feke-
te város című filmből. Azután megérkeztünk a „magyarok kedven-
céhez”, a szégyenketrechez, melyben a hűtlen nőket szégyenítették 
meg. A nap végén megtekintettük Szepes várát, majd egy jó hosszú 
nap után fáradtan, de élményekkel telve tértünk nyugovóra.

Utolsó napunkat Rimaszombaton kezdtük, ahol Mikszáth Kálmán 
töltötte első diákéveit. Blaha Lujza színésznő és Ferenczi István szobrász 
mellszobrait mi kerestük meg a városban. Kirándulásunkat Mikszáth 
Kálmán szülőhelyén, Szklabonyán fejeztük be. Mikszáth Kálmánra 
emlékezve megkoszorúztuk mellszobrát, összefoglaltuk mindazt, amit 
tudtunk róla. Mielőtt bementünk a múzeumba, az udvaron különféle 
régi játékot próbálhattunk ki. A házba érve egy kedves hölgy fogadott 
bennünket. Elmondta, hogy nagyon büszkék erre a múzeumra, olyan 
érdekességeket tudtunk meg az íróról, amiket nem is gondoltunk vol-
na. Kiderült például, hogy Mixádt Kálmánynak anyakönyvezték. 

Sajnos, nem sok időnk volt, ezért hamarosan buszba ültünk, jó 
hosszú utazás után csak Magyarországon szálltunk ki. Az iskolánál 
mindenkit vártak már, és olyan élmények voltak bennünk, melye-
ket 5 nappal azelőtt nem hittünk volna.

A kirándulást követően témanapot tartottunk az egész iskolának, 
ahol röviden beszéltünk a Határtalanul programról, élménybeszámo-
lót tartottunk utunkról, interaktív táblás és könyvhasználati vetélke-
dőt rendeztünk a kiránduláshoz kapcsolódó ismeretekből. A téma-
napról az Öböl televízió is beszámolt, köszönjük támogatásukat.

Györgyi Dénes Iskola 7. osztály

A Györgyi Dénes Általános Iskolától lehetőséget kapott minden 
alsó tagozatos „györgyis” diák arra, hogy több napon át a városlődi 
Iglauer park lakója lehessen, és jobbnál jobb programokon vegyen 
részt. Ennek  én is tagja voltam, és szeretném elmesélni mindenki-
nek tábori élményeimet.

Reggel nyolc órakor izgatottan gyülekeztünk az iskolánál. Első 
utunk a Csatár-hegyi kilátóhoz vezetett, amit az előző napi eső alapo-
san feláztatott. Utána Herendre mentünk, ahol megismerkedhettünk 
a világhírű herendi porcelán készítésével. Igen érdekes volt. Dél körül 
megérkeztünk a városlődi Iglauer parkba. Megebédeltünk, és elfoglal-
tuk a szállást. Én a főépület egyik csodálatos szobájába kerültem Me-
lindával és Kamillával. Legtöbben azonban faházakban laktak. Ké-
sőbb bőrből tarsolyt készítettünk, amibe sok kincs belefért. Vacsora 
után egy kicsivel következett az éjszakai túránk. Kaptunk egy idegen-
vezetőt, aki felfedte előttünk az erdő varázslatos titkait. Este tíz óra-
kor értünk haza. Kellemesen elfáradtunk.

Másnap reggeli után indultunk üveget csiszolni, ami nagyon mesz-
sze volt. Gyönyörű csiszolmányok születtek. Én margarétát csináltam, 
és elhatároztam, hogy anyukámnak adom. Mire visszaértünk, eléggé el-
fáradtunk. Csendes pihenő után, fél kettőkor kezdődött a madárgyű-
rűzés. Mi saját magunk meggyűrűztük a madarakat, meg is lehetett si-
mogatni őket. Aki szeretett volna, az kimehetett a madárfogó hálók-
hoz, aki maradt, az tűzifát gyűjtött a tábortűzhöz estére. A madárles 
után következett az interaktív játszóház. Tíz állomást lehetett kipróbál-
ni. Nekem a kedvencem a talpalatnyi természet foglalkozás volt. Tar-
tottunk a szobában egy kis társas időt is, majd következett a tábortűz. 
Mindenkit vidámság töltött el. Az osztályok bemutatták saját énekü-
ket. Jutalmul jégkrémet kaptunk érte. Matricákat is kerestünk, sajnos 
én csak egyet találtam, de az Andor és a Sebi nekem adták az övéket. 
Végül egy közös záró énekkel fejeztük be ezt a csodás estét.

Elérkezett az utolsó nap, alighogy bepakoltunk a buszba, eleredt 
az eső. Mikor megérkeztünk az Ajka melletti Nomádia parkba, ki-
sütött a nap. Itt is jó programokat kínáltak. Lehetett például lova-
golni, kocsikázni, érmet készíteni, volt íjászat és még sok minden. 
Tartottak nekünk harci bemutatót is. Végül felszálltunk a buszra, és 
meg sem álltunk hazáig. 

Ilyenkor mindenkinek eszébe jut az egyik legismertebb mondás, 
miszerint: „Mindenhol jó, de legjobb otthon!”

Számomra nagyon emlékezetes három nap volt, sok élménnyel 
gazdagodtam. Köszönöm a lehetőséget Attila bácsinak és tanáraink-
nak. Murányi Z sófia 4/A  o sztályos ta nuló                                   

A Felvidék tájai és városai Jókai és Mikszáth nyomában

A programok a TÁMOP 3.1.4-12/2. pályázat keretében valósultak meg.

Élmény, kaland, vidámság 
A Györgyi Dénes Általános Iskola felsős diákjaiként lehetőségünk 

nyílt arra, hogy pár napot a bükkszentkereszti erdei iskolában töltsünk.
A kora reggel fáradságát hamar felváltotta az indulás izgalma és 

nemsokára jókedvű énekszóval kísértük az utazást. Az első megál-
lónk a Tisza-tavi Ökocentrum volt. Egy alagútszerűen kiépített, ha-
talmas akváriumban a tiszai halak mindenféle fajtája úszkált kö-
rülöttünk. Természetesen a csónakázást sem hagyhattuk ki, tiszai 
kalandunkat vidám tutajos ügyességi játékkal zártuk. Vacsora után 
még mindenki kapható volt egy rejtélyesnek ígérkező éjszakai túrá-
ra. Éjfélig jártuk az erdőt, kis lámpákkal világítottunk, ám a lábunk 
előtt megnyíló ösvényeken kívül nem sok mindent láttunk, mert 
az állatok a fészkükbe, odújukba húzódtak hangos csapatunk elől.

Másnap reggel Mester Ádám vidám trombitaszólójára ébredtünk, 
majd  Attila bácsi, az igazgató pontozással értékelte a szobák rend-
jét, amit az 5/B-s lányok nyertek. Fagyizás lett a jutalmuk. Regge-
li után túrázással folytattuk a napot, eljutottunk az Élmények völ-
gyébe, és végigjártuk a védett virágokkal teli Holdviola tanösvényt.

A harmadik napra Lillafüredet tűztük ki úti célul. A Hámori-tó 
partján fekvő település a nevét egy becenevén Lilla nevű lányról 
kapta, bejártuk kedvenc sétahelyét, a „Lilla-útját”, közben érdekes 
útbaigazító verseket olvasgattunk. Körbejártuk a Palotaszállót, meg-
csodáltuk gyönyörű kertjét és leültünk a Szinva-patak mellé tízóra-
izni. A patak csobogása ihlette József Attilát az Óda című gyönyörű 
versének megírására. Be is öltöztettük a vízesés mellett álló szobrát 
napszemüvegbe, sapkába és dzsekibe, és jópofa fotókat készítettünk 
vele. Megnéztük a Céhmester múzeumot és elcsíptük az Ómassára 
induló kisvonatot, ahol a vasolvasztás mesterségével és régi szerszá-
mokkal ismerkedtünk. Az őskohónál tudásunkat leellenőrző kér-
déseket fejtettünk meg. Szállásunkra visszaérve szabadidőnket a fo-
cipályán, kosárlabdapályán és röplabdapályán töltöttük el. Este tá-
bortüzet raktunk, és az erdei iskola élményeit összefoglaló saját köl-
tésű dalainkat adtuk elő. A ropogó tűz melletti hangulatot gitáros 
és trombitás társaink még hangulatosabbá tették.

A negyedik nap a világörökség részének nyilvánított Aggteleki 
Cseppkőbarlangot kerestük fel. Tárgyi leletek bizonyítják, hogy ezt 
a barlangot már hétezer évvel ezelőtt is lakták emberek. A nagy ki-
terjedésű, hosszú barlang gyönyörű mészkőképződményeinek érde-
kes formái a mi fantáziánkat is megmozgatták. Itt található a világ 
legnagyobb cseppkőképződménye, a 25 méter magas Csillagvizsgáló.

Innen indultunk hazafelé, teli élménnyel, sok ismerettel és ta-
pasztalattal. Jóleső fáradtsággal tértünk vissza négy napos élvezetes 
kalandunkról. Vecsey-Körmendi Laura
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 Erdei iskolai élmények

Osztályunk a  Határtalanul pályázat keretében – az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelő csaknem 600 000 Ft támogatásával – ötna-
pos felvidéki kiránduláson vett részt. 

Kirándulásunkra már ősszel elkezdtünk készülni. Októberben 
az iskolai könyvtárak éjszakáján Mikszáth Kálmánról és műveiről 
gyűjtöttünk érdekességeket, elkezdtük nézni A fekete város című 
filmet. Télen mindenki kiselőadást készített a kirándulás egy-egy 
helyszínéről, nevezetességéről, amit a tanórákon és a kiránduláson 
is elmondtunk egymásnak. A kirándulás előtt megnéztük Balaton-
füreden a Jókai Mór emlékházat.

Május 19-én először Jókai Mór szülővárosát kerestük fel. Átérve a Du-
nán városismereti vetélkedő keretében jártuk be a központot információk 
után kutatva. Az Európa-udvar szökőkútja volt az indulás és érkezés he-
lye, ahol megnéztük a különböző európai országok házait. A vetélkedőt 
Jókai Mór szobrának megkoszorúzása követte a Duna Mente Múzeum 
előtt. ,,A Duna nem lehet határ, csak a két partot egybeölelő kar.” olvas-
tuk és hallottuk több helyen utunk következő állomásán, Dunamocson 
a falu szülöttjének, Nehéz Ferenc írónak gondolatait. Nádas Marci nagy-
mamája is ebben a faluban született, az ő segítségével vettük fel a kapcso-
latot és kerestük fel az ottani magyar nyelvű alapiskolát. A kora délutánt 
a 7–8. osztályosokkal együtt töltöttük, ők Dunamocsot és a Dunát mu-
tatták be nekünk, mi a reformkori Balatont. Átadtuk a gyerekeknek és a 
könyvtárnak ajándékainkat, ők vendégül láttak bennünket, majd együtt 
néztük meg a falu nevezetességeit. Hosszú utazás után estére megérkez-
tünk szálláshelyünkre, a Szlovák-érchegységben az Ipoly partján álló tu-
ristaszállóba. A szállót magyar család üzemelteti, az ott dolgozók mindent 
megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat. A napot azzal fejeztük be, 
hogy kérdéseket állítottunk össze az eddigi élményeinkből.

A kirándulás második napján két bányavárosban jártunk. Kör-
möcbányán megcsodáltuk a főteret, a szentháromság szobrot, szö-
kőkutat és Szent Katalin templomot, majd megtekintettük a törté-
nelmi Magyarország legjelentősebb pénzverdéjét, ahol jelenleg töb-
bek között a szlovák euró érméit is készítik. A pénzverde Károly 
Róbert királynak köszönhetően 1328-ban kezdte meg működését, 
majd Mátyás király utasítására az aranyforintokat verték ezen a he-
lyen. A kiállításon kívül a régebbi gépeket és a most használtakat 
is láthattuk működés közben. Selmecbányán a Természeti bánya-
múzeumban kezdtük látogatásunkat, rövid bemutatás után lemen-
tünk az ércbányába. Lent az alagútrendszernek, mint megtudtuk, 
több szintje van, mi csak kettőn jártunk. Rengeteg elágazás és a ke-
vés lámpa is nehezítette a dolgunk, ám az idegenvezetőnek köszön-
hetően minden kiállított tárgyat, gépet megismerhettünk. Minden-
ki épségben kijutott, még a bányamanók is elengedtek bennünket.

A belvárosban láttuk az órát a felcserélt mutatókkal a városháza 
tornyán és a Leányvárat, ami egy magas dombon van. 

Szerdán a Magas-Tátrában töltöttük a nap nagy részét. A lánc-
hegység legmagasabb csúcsa a 2655 m-es gerlachfalvi csúcs. A Csor-
ba-tónál biológia óránk volt, a helyszínen tanulmányozhattuk a ma-
gas hegységi növényzeti öveket. Ótátrafüreden fogaskerekűre száll-
tunk, felmentünk az 1285 méter magasan lévő Tarajkára, gyönyör-
ködve néztünk körül. A nap utolsó állomása Csütörtökhely volt, 
ahol a megnéztük román stílusú Szent László templomot és mellet-
te a gótikus Zápolya-kápolnát, melyek művészeti értékeiről Laci bá-
csitól hallottunk érdekes ismertetést. 

A negyedik napon is sokat utaztunk. A Garam forrásánál történt 
rövid megállás után a Dobsinai jégbarlangba mentünk. Fél órás séta 
után jutottunk fel a barlanghoz, nem értettük, miért kell felvonszol-
ni magunkkal meleg kabátjainkat, de a bejárathoz érve érezni lehe-
tett a mindössze 0 fokos hőmérsékletet.

Következő helyszínünk Lőcse volt, idegenvezetőnk bemutatta 
a Szent Jakab templomot, melyben többek között Európa legna-
gyobb szárnyas oltára található. Az épületben azt sem tudtuk, mit 
csodáljunk meg először, minden díszes volt és aprólékosan kidol-
gozott. Megnéztük a városházát, amit már jól ismertünk  A feke-
te város című filmből. Azután megérkeztünk a „magyarok kedven-
céhez”, a szégyenketrechez, melyben a hűtlen nőket szégyenítették 
meg. A nap végén megtekintettük Szepes várát, majd egy jó hosszú 
nap után fáradtan, de élményekkel telve tértünk nyugovóra.

Utolsó napunkat Rimaszombaton kezdtük, ahol Mikszáth Kálmán 
töltötte első diákéveit. Blaha Lujza színésznő és Ferenczi István szobrász 
mellszobrait mi kerestük meg a városban. Kirándulásunkat Mikszáth 
Kálmán szülőhelyén, Szklabonyán fejeztük be. Mikszáth Kálmánra 
emlékezve megkoszorúztuk mellszobrát, összefoglaltuk mindazt, amit 
tudtunk róla. Mielőtt bementünk a múzeumba, az udvaron különféle 
régi játékot próbálhattunk ki. A házba érve egy kedves hölgy fogadott 
bennünket. Elmondta, hogy nagyon büszkék erre a múzeumra, olyan 
érdekességeket tudtunk meg az íróról, amiket nem is gondoltunk vol-
na. Kiderült például, hogy Mixádt Kálmánynak anyakönyvezték. 

Sajnos, nem sok időnk volt, ezért hamarosan buszba ültünk, jó 
hosszú utazás után csak Magyarországon szálltunk ki. Az iskolánál 
mindenkit vártak már, és olyan élmények voltak bennünk, melye-
ket 5 nappal azelőtt nem hittünk volna.

A kirándulást követően témanapot tartottunk az egész iskolának, 
ahol röviden beszéltünk a Határtalanul programról, élménybeszámo-
lót tartottunk utunkról, interaktív táblás és könyvhasználati vetélke-
dőt rendeztünk a kiránduláshoz kapcsolódó ismeretekből. A téma-
napról az Öböl televízió is beszámolt, köszönjük támogatásukat.

Györgyi Dénes Iskola 7. osztály

A Györgyi Dénes Általános Iskolától lehetőséget kapott minden 
alsó tagozatos „györgyis” diák arra, hogy több napon át a városlődi 
Iglauer park lakója lehessen, és jobbnál jobb programokon vegyen 
részt. Ennek  én is tagja voltam, és szeretném elmesélni mindenki-
nek tábori élményeimet.

Reggel nyolc órakor izgatottan gyülekeztünk az iskolánál. Első 
utunk a Csatár-hegyi kilátóhoz vezetett, amit az előző napi eső alapo-
san feláztatott. Utána Herendre mentünk, ahol megismerkedhettünk 
a világhírű herendi porcelán készítésével. Igen érdekes volt. Dél körül 
megérkeztünk a városlődi Iglauer parkba. Megebédeltünk, és elfoglal-
tuk a szállást. Én a főépület egyik csodálatos szobájába kerültem Me-
lindával és Kamillával. Legtöbben azonban faházakban laktak. Ké-
sőbb bőrből tarsolyt készítettünk, amibe sok kincs belefért. Vacsora 
után egy kicsivel következett az éjszakai túránk. Kaptunk egy idegen-
vezetőt, aki felfedte előttünk az erdő varázslatos titkait. Este tíz óra-
kor értünk haza. Kellemesen elfáradtunk.

Másnap reggeli után indultunk üveget csiszolni, ami nagyon mesz-
sze volt. Gyönyörű csiszolmányok születtek. Én margarétát csináltam, 
és elhatároztam, hogy anyukámnak adom. Mire visszaértünk, eléggé el-
fáradtunk. Csendes pihenő után, fél kettőkor kezdődött a madárgyű-
rűzés. Mi saját magunk meggyűrűztük a madarakat, meg is lehetett si-
mogatni őket. Aki szeretett volna, az kimehetett a madárfogó hálók-
hoz, aki maradt, az tűzifát gyűjtött a tábortűzhöz estére. A madárles 
után következett az interaktív játszóház. Tíz állomást lehetett kipróbál-
ni. Nekem a kedvencem a talpalatnyi természet foglalkozás volt. Tar-
tottunk a szobában egy kis társas időt is, majd következett a tábortűz. 
Mindenkit vidámság töltött el. Az osztályok bemutatták saját énekü-
ket. Jutalmul jégkrémet kaptunk érte. Matricákat is kerestünk, sajnos 
én csak egyet találtam, de az Andor és a Sebi nekem adták az övéket. 
Végül egy közös záró énekkel fejeztük be ezt a csodás estét.

Elérkezett az utolsó nap, alighogy bepakoltunk a buszba, eleredt 
az eső. Mikor megérkeztünk az Ajka melletti Nomádia parkba, ki-
sütött a nap. Itt is jó programokat kínáltak. Lehetett például lova-
golni, kocsikázni, érmet készíteni, volt íjászat és még sok minden. 
Tartottak nekünk harci bemutatót is. Végül felszálltunk a buszra, és 
meg sem álltunk hazáig. 

Ilyenkor mindenkinek eszébe jut az egyik legismertebb mondás, 
miszerint: „Mindenhol jó, de legjobb otthon!”

Számomra nagyon emlékezetes három nap volt, sok élménnyel 
gazdagodtam. Köszönöm a lehetőséget Attila bácsinak és tanáraink-
nak. Murányi Z sófia 4/A  o sztályos ta nuló                                   

A Felvidék tájai és városai Jókai és Mikszáth nyomában

A programok a TÁMOP 3.1.4-12/2. pályázat keretében valósultak meg.

Élmény, kaland, vidámság 
A Györgyi Dénes Általános Iskola felsős diákjaiként lehetőségünk 

nyílt arra, hogy pár napot a bükkszentkereszti erdei iskolában töltsünk.
A kora reggel fáradságát hamar felváltotta az indulás izgalma és 

nemsokára jókedvű énekszóval kísértük az utazást. Az első megál-
lónk a Tisza-tavi Ökocentrum volt. Egy alagútszerűen kiépített, ha-
talmas akváriumban a tiszai halak mindenféle fajtája úszkált kö-
rülöttünk. Természetesen a csónakázást sem hagyhattuk ki, tiszai 
kalandunkat vidám tutajos ügyességi játékkal zártuk. Vacsora után 
még mindenki kapható volt egy rejtélyesnek ígérkező éjszakai túrá-
ra. Éjfélig jártuk az erdőt, kis lámpákkal világítottunk, ám a lábunk 
előtt megnyíló ösvényeken kívül nem sok mindent láttunk, mert 
az állatok a fészkükbe, odújukba húzódtak hangos csapatunk elől.

Másnap reggel Mester Ádám vidám trombitaszólójára ébredtünk, 
majd  Attila bácsi, az igazgató pontozással értékelte a szobák rend-
jét, amit az 5/B-s lányok nyertek. Fagyizás lett a jutalmuk. Regge-
li után túrázással folytattuk a napot, eljutottunk az Élmények völ-
gyébe, és végigjártuk a védett virágokkal teli Holdviola tanösvényt.

A harmadik napra Lillafüredet tűztük ki úti célul. A Hámori-tó 
partján fekvő település a nevét egy becenevén Lilla nevű lányról 
kapta, bejártuk kedvenc sétahelyét, a „Lilla-útját”, közben érdekes 
útbaigazító verseket olvasgattunk. Körbejártuk a Palotaszállót, meg-
csodáltuk gyönyörű kertjét és leültünk a Szinva-patak mellé tízóra-
izni. A patak csobogása ihlette József Attilát az Óda című gyönyörű 
versének megírására. Be is öltöztettük a vízesés mellett álló szobrát 
napszemüvegbe, sapkába és dzsekibe, és jópofa fotókat készítettünk 
vele. Megnéztük a Céhmester múzeumot és elcsíptük az Ómassára 
induló kisvonatot, ahol a vasolvasztás mesterségével és régi szerszá-
mokkal ismerkedtünk. Az őskohónál tudásunkat leellenőrző kér-
déseket fejtettünk meg. Szállásunkra visszaérve szabadidőnket a fo-
cipályán, kosárlabdapályán és röplabdapályán töltöttük el. Este tá-
bortüzet raktunk, és az erdei iskola élményeit összefoglaló saját köl-
tésű dalainkat adtuk elő. A ropogó tűz melletti hangulatot gitáros 
és trombitás társaink még hangulatosabbá tették.

A negyedik nap a világörökség részének nyilvánított Aggteleki 
Cseppkőbarlangot kerestük fel. Tárgyi leletek bizonyítják, hogy ezt 
a barlangot már hétezer évvel ezelőtt is lakták emberek. A nagy ki-
terjedésű, hosszú barlang gyönyörű mészkőképződményeinek érde-
kes formái a mi fantáziánkat is megmozgatták. Itt található a világ 
legnagyobb cseppkőképződménye, a 25 méter magas Csillagvizsgáló.

Innen indultunk hazafelé, teli élménnyel, sok ismerettel és ta-
pasztalattal. Jóleső fáradtsággal tértünk vissza négy napos élvezetes 
kalandunkról. Vecsey-Körmendi Laura
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Anyanyelvünkről
Pletyi

A pletykálkodás régi emberi tulajdonság. A „hírterjesztők” (ne-
vezzük a pletykálkodókat finoman) azt a látszatot szeretnék kelteni, 
hogy ők olyan titkok birtokában vannak, amiket kiszemelt szemé-
lyeknek, esetleg „csak neked” jelszóval, elmondanak. 

De nézzük meg, hogy miként írja le ezt a főnevet a Magyar Ér-
telmező Kéziszótár: pletyka fn. biz. Bizalmas, tapintatlan, felelőt-
len híresztelés. 

Bizalmas: magánügy, nem tartozna senkire; közhírré tétele akár 
kínos is lehet.

Tapintatlan: a magánügy kiteregetése maga is tapintatlan, de a 
pletykák rendszerint rosszindulatú híreket tartalmaznak.

Felelőtlen: hiszen ki tudja már azt, hogy kitől indult el; aki továbbít-
ja talán még hozzá is fűzi, hogy „csak neked mondom el, de nem tőlem 
hallottad”. Tehát a hírterjesztő nem vállalja a valóságért a felelősséget.

A szociológia szerint rémhír akkor képződik, amikor az informá-
ció iránti kereslet meghaladja az intézményes csatornák által szol-
gáltatott hírek mennyiségét.

A pletyka lehet réteges: terjeszthetik a falusi asszonyok, a sportolók, a 
politikusok, a diákok stb. egymás közt, de e körökből gyakran ki is kerül.

Vannak közismert pletykások. Mikor falura költöztem, egy ottani 
ismerősöm, (akit a falu pletykafészkének ismernek) bemutatta a hely-
séget, vitt utcáról-utcára, és mesélt. Elmondta, hogy melyik házban 

Táncos sikerek
Nagy Patrik a formációs tánccsoport egyik kiválósága, aki a 

Vörösberényi Általános Iskola 7/B osztályos tanulója.
Miután 2013-ban korosztályos csoportjával megnyerték Miskol-

con a Formációs Magyar Bajnokságot Junior B ligában, így idén 
már a sokkal tapasztaltabb 
Junior A ligában indulhat-
tak. 2014-ben Szombathe-
lyen ebben a csoportban a 
Formációs Magyar Bajnok-
ságon 3. helyezést értek el. 
Már harmadik alkalom-
mal a lengyel-magyar barát-
ság ápolása keretében meg-
hívást kapott néhány csapat 
Magyarországról, akik kép-
viselték hazánkat a lengyel-
országi Radomban megren-
dezett Nemzetközi Formáci-
ós Táncok Bajnokságán. Itt 
a 4. helyet szerezték meg. A 
vendéglátás páratlanul baráti 
hangulatú volt.

Három nap Felvidéken

Korán reggel gyülekeztünk az iskolánk előtt, majd a csomagok 
bepakolása után buszra szálltunk, és elindultunk.

Meglátogattuk Galántát, Nagyszombatot, Pöstyént és Deákit. A temp-
lomoknál, nevezetességeknél mindig megálltunk és fotózkodtunk. Késő 
délután megérkeztünk a szálláshelyre, ahol vacsorával vártak minket. 
Aznap friss élményekkel gazdagodva aludtunk el. Második nap egy fi-
nom reggeli után folytattuk utunkat. A trencséni várat belülről a rossz 
idő miatt nem tudtuk megnézni, de szerencsére kisütött a nap, mire 
Nyitragerencsérre értünk, Balatonalmádi testvér településére. Barátságo-
kat kötöttünk az ottani magyar gyerekekkel, és a megvendégelésünk után 
a két iskolából való fiúk focimeccsel mérték össze erejüket és ültettünk 
közösen barátságfát is. Harmadnap körbenéztünk a dévényi várnál, majd 
Pozsonyban városnézéssel töltöttük az időnket. A bősi erőműnél megnéz-
tük a gátat, és azt is, hogyan emelnek át egy hajót a gát egyik oldaláról a 
másikra. Fáradtan indultunk haza, de abban egyetértettünk, hogy izgal-
mas volt az utazás. Rábaközi Barbara 7/B osztályos tanuló

Hogyan folytassuk a nyarat  
gyermekeinkkel?

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
                          (Csukás István)

Máris nyakig merülünk a nyárba és annak örömeibe. A Balaton-
almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ az idei évben öt hétre 
tud segítő kezet nyújtani az alsó tagozatos gyermekek élménydús, 
biztonságos kikapcsolódásához nyári napközis táborával. A pedagó-
giai program és a költségvetés elkészült, már csak a gyerekek érke-
zését várjuk.

Mivel várjuk őket? Lesznek sportfoglalkozások, várnak ránk ka-
landtúrák, kézműveskedés. Készítünk játékokat, sorversenyeket 
rendezünk, zenélünk, játszunk stb.

Mit kezdjen az idejével az a gyermek, aki nem jön el hozzánk? 
Fordítsunk figyelmet az észrevétlen tanulásra! Kiszámolhatja a csa-
lád hétvégi bevásárlásnak költségeit. Átgondolhatja, hogy hány hét, 
nap, óra, perc van még hátra a szünetből. Számlálhat kalóriát. Hasz-
nos lehet például diétás naplót vezetni.  A kicsit túlsúlyos gyermek 
bele írhatja a napi intenzív mozgás időtartamát (pl. 20 perc), a napi 
kajákat (kalória adataikkal együtt), testsúlyt, esetleg cm-rel lemér-
heti a testrészeit és azt is rögzítheti itt, így aztán nyomon tudja kö-
vetni, hogy mennyiről indult a nyári sportos fogyókúra (ajánljuk a 
www.kaloriabazis.hu internetes honlapot). De naplót írni, vezetni 
általában is kiváló időtöltés. A kisebb skacok, de a tini korú fiú, le-
ány egyaránt szabadon és őszintén kiírhatja magából naplójában a 
bánatát, fájdalmait, s így elűzheti a depressziót és a magányt. A nap-
lóírás egyetlen szabálya, hogy nincs szabály! Tehát bárki nyugod-
tan szabadjára engedheti a fantáziáját és papírra vetheti a legképte-
lenebbnek tűnő gondolatait is. Nemcsak fejlődik a gyerek írása, de 
közben egyfajta önelemzést is végez, tehát mérlegelheti, hogy mit 
tett jól és mit rosszul. A vizuális kreativitást is fejlesztheti, hiszen 
akár rajzolhat vagy ragaszthat is bele, például fényképeket, mozije-
gyet, üzenő cetliket, matricákat, de préselt virágot vagy levelet is. A 
napló segítségével később könnyedén felidézheti a nyári emlékeket, 
gondolatokat, társakat, és persze a szerelmeket. Természetesen mű-
ködik a naplóírás az interneten is. A legtöbb hírességnek van már 
úgynevezett blogja, amely szintén egy naplóírási forma, ám ennek 
hátránya lehet, hogy az mindenki számára elérhető és olvasható. A 
nyílt naplóírás előnye persze, hogy gyermekünk könnyedén találhat 
hasonló érdeklődésű társakat, akik figyelnek rá, törődnek vele és el-
látják jó tanáccsal. Így bárki  lehet blogger, de ehhez állandóan szá-
mítógép- vagy laptop közelben kellene lenni, ám egy papírra vagy 
noteszbe bárhol, bármikor írhatunk! Ha a gyermek a világhálót vá-
lasztja, figyelmeztessük annak veszélyeire!

Találjunk gyerekeinknek életszerű feladatokat, de ne feledkezze-
nek meg az olvasásról sem! Ajánlhatjuk nekik Varró Dániel költő 
könyveit, amelyek megtalálhatók a könyvtárban (pl. Túl a Maszat 
hegyen). Minden korosztály számára üdítő olvasmány. Bartos Eri-
ka: Bogyó és Babóca rajzol című könyvében a címszereplők és ba-
rátaik rajzolnak. Először bábszínházat, hogy beteg barátjuk se ma-
radjon le a közös szórakozásról, aztán kavicsokat festenek. Az írónő 
meséi megint pontosan ábrázolják a legkisebbek mindennapi ka-
landjait, értőn és érzékenyen fordulva feléjük: nem véletlenül a csi-
gafiú Bogyó és a katicalány Babóca minden ovis kedvence, immár 
tíz éve. Finy Petra: Iskolások kézikönyve című munkája azoknak a 

Köszönjük Balatonalmádi önkormányzatának és képviselő testü-
letének, hogy 238 000 Ft-tal járultak hozzá utazási önköltségünk-
höz, hogy a Határtalanul pályázatban résztvevő 7. osztályos tanu-
lókkal együtt mi is eljuthattunk a Felvidékre, Nyitragerencsérre, Al-
mádi testvérvárosába. Rendkívül jól éreztük magunkat, nagyon jó 
fogadtatásban és vendéglátásban részesültünk, élményekben gazda-
gon térhettünk haza.

A Vörösberényi Általános Iskola utazásban résztvevő végzős tanulói

Köszönettel tartozunk a Határtalanul program népszerűsítését 
szolgáló média megjelenések szakmai és anyagi támogatásáért a Re-
gina TV-nek és személyesen Bati János főszerkesztőnek, valamint 
az Öböl TV-nek, és személy szerint Balázs Gyula ügyvezető igaz-
gatónak.

A Vörösberényi Általános Iskola programban résztvevő pedagógusai

A Vörösberényi Általános Iskola utazásban résztvevő végzős tanulói és pedagógusai

gyerkőcöknek szól, akik ősszel először mennek iskolába. Könyvéből 
mindent megtudhatnak az első tanévre készülők arról, hogy mi vár 
rájuk, hogy se nekik, se a szüleiknek ne kelljen félni az ismeretlen-
től! Azután így, a futball-vb idején a 6-9 éves korosztálynak ajánl-
ható Lázár Ervin Foci című humoros mesenovellája. Ebben az elbe-
szélő fia különös kérdéssel áll elő: szokott-e Isten focizni? A gond-
terhelt felnőtt először nem veszi komolyan a gyermeki kíváncsiság 
őszinte megnyilvánulását, végül mégis belemegy a játékba, és elját-
szik a gondolattal: mi lenne, ha Isten tényleg beállna a magyar válo-
gatottba? David Walliams Patkányburger című regénye (a 10 év fe-
lett korosztályoknak) egy kislányról szól, akinek bármilyen rosszra 
is forduljon a sorsa, sosem adja föl az álmait.  A Patkányburger bor-
zongató irodalom, de közben olvasója mégis a térdét csapkodhatja a 
röhögéstől. Kacagtató szórakozást ígér Sue Townsendtől az Adrian 
Mole újabb kínszenvedései című könyv. Aki ismeri az első kötetet, 
ebben sem fog csalódni. A naplóformájú regény a tipikus angol, kis-
sé szarkasztikus humor kedvelőinek élményszámba megy.

Persze, az olvasás mellett lehetőleg legyenek közös, például nyári 
esti zenei programok a családdal! Kiránduljunk, strandoljunk hét-
végén együtt! Ha van kertünk, esténként rakjunk tüzet, süssünk 
szalonnát! Kerüljük a tanulás (tankönyvből) erőltetését!

De azért a nyár vége felé, augusztus táján már nem árt készülőd-
ni azoknak a nebulóknak, akiknek nem sikerült teljesíteni az előző 
évi tanulmányi követelményeket.  A Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ augusztusban ismét meghirdeti karógörbítő 
programját: várjuk azok jelentkezését, akik valamilyen tantárgyból 
pótvizsgára, felkészítésre szorulnak. A karógörbítő programunk ki-
lencven százalékban sikeres felkészítést nyújtott az elmúlt tanévek 
tapasztalatai alapján.

S végül azt is kérjük, hogy azok a családok, gyermekek, akiknek 
felesleges, de jó minőségű tanszereik (táska, tolltartó, kinőtt torna-
ruha, füzetek, színes ceruzák, festékek stb.) vannak, de már nincs 
szükségük rá, ajánlják fel a rászoruló tanulók számára. Az adomá-
nyokat átveszi a gyermekjóléti szolgálat. 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai

kik laknak, miféle emberek. Mindenkiről mindent tudott. Vagy tud-
ni vélt. Ez háromszor nősült, az állandóan részeg, amaz veri a feleségét 
meg a gyerekeit. Tudja, ki van jóban a polgármesterrel és ennek révén 
milyen előnyöket szerez meg magának. Kitárult előttem az egész te-
lepülés. Nincs ott egy derék ember, egy szép család? Nem: a szép, a jó 
nem szokott a pletyka tárgya lenni. A pletykának megvan az a tulaj-
donsága is, hogy olykor ahhoz kerül, akiről szól. Ezt úgy fejezik ki: va-
laki „tapintatosan”, de lehet, hogy jó szándékkal „visszamondja”. Ha 
a hír bántó, sértő és nem igaz, akkor a benne szereplő személy nyilat-
kozatot is tehet közzé, megcáfolva a hamis pletykát.

Vannak kimondottan un. pletyka lapok. Ezeket azért veszik (már aki), 
hogy megtudjon titkokat híres színészekről, színésznőkről, politikusok-
ról, ismert emberekről. Ezek olyan csontocskák, amiken el lehet rágód-
ni. Társasági téma lehet. A pletyka természetesen megjelenik az irodalom-
ban is. Oscar Wilde érdekes megállapítása: „A világon csupán egy dolog 
van, ami rosszabb annál, hogy beszélnek róla: Az, hogy nem beszélnek 
róla.” És, ha hely lenne, lehetne sorolni. És a zenében?  Csak kettőt em-
lítek: Rossini ismert vígoperájában (A sevillai borbély) Basilio zenemes-
ter fejti ki a terjedés sajátosságait.”... mint gyenge szellő, kezdetben szelí-
den lengő, belopódzik a fülekbe ...”. Vagy gondoljunk Strauss J. sokak ál-
tal ismert és kedvelt Triccs-traccs polkájára. Azt hallgatva, szinte megje-
lennek előttünk a pletykálkodó asszonyok, amint összebújva trécselnek.

Nálam bizonyára megszakad a pletyka vonala, mert azt én nem 
továbbítom. Tartom magamat a régi, magyar közmondáshoz: Ne 
szólj szám, nem fáj fejem. lang.miklos@chello.hu

ALMÁDI ÚJSÁG
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Anyanyelvünkről
Pletyi

A pletykálkodás régi emberi tulajdonság. A „hírterjesztők” (ne-
vezzük a pletykálkodókat finoman) azt a látszatot szeretnék kelteni, 
hogy ők olyan titkok birtokában vannak, amiket kiszemelt szemé-
lyeknek, esetleg „csak neked” jelszóval, elmondanak. 

De nézzük meg, hogy miként írja le ezt a főnevet a Magyar Ér-
telmező Kéziszótár: pletyka fn. biz. Bizalmas, tapintatlan, felelőt-
len híresztelés. 

Bizalmas: magánügy, nem tartozna senkire; közhírré tétele akár 
kínos is lehet.

Tapintatlan: a magánügy kiteregetése maga is tapintatlan, de a 
pletykák rendszerint rosszindulatú híreket tartalmaznak.

Felelőtlen: hiszen ki tudja már azt, hogy kitől indult el; aki továbbít-
ja talán még hozzá is fűzi, hogy „csak neked mondom el, de nem tőlem 
hallottad”. Tehát a hírterjesztő nem vállalja a valóságért a felelősséget.

A szociológia szerint rémhír akkor képződik, amikor az informá-
ció iránti kereslet meghaladja az intézményes csatornák által szol-
gáltatott hírek mennyiségét.

A pletyka lehet réteges: terjeszthetik a falusi asszonyok, a sportolók, a 
politikusok, a diákok stb. egymás közt, de e körökből gyakran ki is kerül.

Vannak közismert pletykások. Mikor falura költöztem, egy ottani 
ismerősöm, (akit a falu pletykafészkének ismernek) bemutatta a hely-
séget, vitt utcáról-utcára, és mesélt. Elmondta, hogy melyik házban 

Táncos sikerek
Nagy Patrik a formációs tánccsoport egyik kiválósága, aki a 

Vörösberényi Általános Iskola 7/B osztályos tanulója.
Miután 2013-ban korosztályos csoportjával megnyerték Miskol-

con a Formációs Magyar Bajnokságot Junior B ligában, így idén 
már a sokkal tapasztaltabb 
Junior A ligában indulhat-
tak. 2014-ben Szombathe-
lyen ebben a csoportban a 
Formációs Magyar Bajnok-
ságon 3. helyezést értek el. 
Már harmadik alkalom-
mal a lengyel-magyar barát-
ság ápolása keretében meg-
hívást kapott néhány csapat 
Magyarországról, akik kép-
viselték hazánkat a lengyel-
országi Radomban megren-
dezett Nemzetközi Formáci-
ós Táncok Bajnokságán. Itt 
a 4. helyet szerezték meg. A 
vendéglátás páratlanul baráti 
hangulatú volt.

Három nap Felvidéken

Korán reggel gyülekeztünk az iskolánk előtt, majd a csomagok 
bepakolása után buszra szálltunk, és elindultunk.

Meglátogattuk Galántát, Nagyszombatot, Pöstyént és Deákit. A temp-
lomoknál, nevezetességeknél mindig megálltunk és fotózkodtunk. Késő 
délután megérkeztünk a szálláshelyre, ahol vacsorával vártak minket. 
Aznap friss élményekkel gazdagodva aludtunk el. Második nap egy fi-
nom reggeli után folytattuk utunkat. A trencséni várat belülről a rossz 
idő miatt nem tudtuk megnézni, de szerencsére kisütött a nap, mire 
Nyitragerencsérre értünk, Balatonalmádi testvér településére. Barátságo-
kat kötöttünk az ottani magyar gyerekekkel, és a megvendégelésünk után 
a két iskolából való fiúk focimeccsel mérték össze erejüket és ültettünk 
közösen barátságfát is. Harmadnap körbenéztünk a dévényi várnál, majd 
Pozsonyban városnézéssel töltöttük az időnket. A bősi erőműnél megnéz-
tük a gátat, és azt is, hogyan emelnek át egy hajót a gát egyik oldaláról a 
másikra. Fáradtan indultunk haza, de abban egyetértettünk, hogy izgal-
mas volt az utazás. Rábaközi Barbara 7/B osztályos tanuló

Hogyan folytassuk a nyarat  
gyermekeinkkel?

Félre irka, sutba táska,
vidám szemünk ne is lássa,
vigyük gyorsan a padlásra,
őszig legyen ott lakása.
                          (Csukás István)

Máris nyakig merülünk a nyárba és annak örömeibe. A Balaton-
almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ az idei évben öt hétre 
tud segítő kezet nyújtani az alsó tagozatos gyermekek élménydús, 
biztonságos kikapcsolódásához nyári napközis táborával. A pedagó-
giai program és a költségvetés elkészült, már csak a gyerekek érke-
zését várjuk.

Mivel várjuk őket? Lesznek sportfoglalkozások, várnak ránk ka-
landtúrák, kézműveskedés. Készítünk játékokat, sorversenyeket 
rendezünk, zenélünk, játszunk stb.

Mit kezdjen az idejével az a gyermek, aki nem jön el hozzánk? 
Fordítsunk figyelmet az észrevétlen tanulásra! Kiszámolhatja a csa-
lád hétvégi bevásárlásnak költségeit. Átgondolhatja, hogy hány hét, 
nap, óra, perc van még hátra a szünetből. Számlálhat kalóriát. Hasz-
nos lehet például diétás naplót vezetni.  A kicsit túlsúlyos gyermek 
bele írhatja a napi intenzív mozgás időtartamát (pl. 20 perc), a napi 
kajákat (kalória adataikkal együtt), testsúlyt, esetleg cm-rel lemér-
heti a testrészeit és azt is rögzítheti itt, így aztán nyomon tudja kö-
vetni, hogy mennyiről indult a nyári sportos fogyókúra (ajánljuk a 
www.kaloriabazis.hu internetes honlapot). De naplót írni, vezetni 
általában is kiváló időtöltés. A kisebb skacok, de a tini korú fiú, le-
ány egyaránt szabadon és őszintén kiírhatja magából naplójában a 
bánatát, fájdalmait, s így elűzheti a depressziót és a magányt. A nap-
lóírás egyetlen szabálya, hogy nincs szabály! Tehát bárki nyugod-
tan szabadjára engedheti a fantáziáját és papírra vetheti a legképte-
lenebbnek tűnő gondolatait is. Nemcsak fejlődik a gyerek írása, de 
közben egyfajta önelemzést is végez, tehát mérlegelheti, hogy mit 
tett jól és mit rosszul. A vizuális kreativitást is fejlesztheti, hiszen 
akár rajzolhat vagy ragaszthat is bele, például fényképeket, mozije-
gyet, üzenő cetliket, matricákat, de préselt virágot vagy levelet is. A 
napló segítségével később könnyedén felidézheti a nyári emlékeket, 
gondolatokat, társakat, és persze a szerelmeket. Természetesen mű-
ködik a naplóírás az interneten is. A legtöbb hírességnek van már 
úgynevezett blogja, amely szintén egy naplóírási forma, ám ennek 
hátránya lehet, hogy az mindenki számára elérhető és olvasható. A 
nyílt naplóírás előnye persze, hogy gyermekünk könnyedén találhat 
hasonló érdeklődésű társakat, akik figyelnek rá, törődnek vele és el-
látják jó tanáccsal. Így bárki  lehet blogger, de ehhez állandóan szá-
mítógép- vagy laptop közelben kellene lenni, ám egy papírra vagy 
noteszbe bárhol, bármikor írhatunk! Ha a gyermek a világhálót vá-
lasztja, figyelmeztessük annak veszélyeire!

Találjunk gyerekeinknek életszerű feladatokat, de ne feledkezze-
nek meg az olvasásról sem! Ajánlhatjuk nekik Varró Dániel költő 
könyveit, amelyek megtalálhatók a könyvtárban (pl. Túl a Maszat 
hegyen). Minden korosztály számára üdítő olvasmány. Bartos Eri-
ka: Bogyó és Babóca rajzol című könyvében a címszereplők és ba-
rátaik rajzolnak. Először bábszínházat, hogy beteg barátjuk se ma-
radjon le a közös szórakozásról, aztán kavicsokat festenek. Az írónő 
meséi megint pontosan ábrázolják a legkisebbek mindennapi ka-
landjait, értőn és érzékenyen fordulva feléjük: nem véletlenül a csi-
gafiú Bogyó és a katicalány Babóca minden ovis kedvence, immár 
tíz éve. Finy Petra: Iskolások kézikönyve című munkája azoknak a 

Köszönjük Balatonalmádi önkormányzatának és képviselő testü-
letének, hogy 238 000 Ft-tal járultak hozzá utazási önköltségünk-
höz, hogy a Határtalanul pályázatban résztvevő 7. osztályos tanu-
lókkal együtt mi is eljuthattunk a Felvidékre, Nyitragerencsérre, Al-
mádi testvérvárosába. Rendkívül jól éreztük magunkat, nagyon jó 
fogadtatásban és vendéglátásban részesültünk, élményekben gazda-
gon térhettünk haza.

A Vörösberényi Általános Iskola utazásban résztvevő végzős tanulói

Köszönettel tartozunk a Határtalanul program népszerűsítését 
szolgáló média megjelenések szakmai és anyagi támogatásáért a Re-
gina TV-nek és személyesen Bati János főszerkesztőnek, valamint 
az Öböl TV-nek, és személy szerint Balázs Gyula ügyvezető igaz-
gatónak.

A Vörösberényi Általános Iskola programban résztvevő pedagógusai

A Vörösberényi Általános Iskola utazásban résztvevő végzős tanulói és pedagógusai

gyerkőcöknek szól, akik ősszel először mennek iskolába. Könyvéből 
mindent megtudhatnak az első tanévre készülők arról, hogy mi vár 
rájuk, hogy se nekik, se a szüleiknek ne kelljen félni az ismeretlen-
től! Azután így, a futball-vb idején a 6-9 éves korosztálynak ajánl-
ható Lázár Ervin Foci című humoros mesenovellája. Ebben az elbe-
szélő fia különös kérdéssel áll elő: szokott-e Isten focizni? A gond-
terhelt felnőtt először nem veszi komolyan a gyermeki kíváncsiság 
őszinte megnyilvánulását, végül mégis belemegy a játékba, és elját-
szik a gondolattal: mi lenne, ha Isten tényleg beállna a magyar válo-
gatottba? David Walliams Patkányburger című regénye (a 10 év fe-
lett korosztályoknak) egy kislányról szól, akinek bármilyen rosszra 
is forduljon a sorsa, sosem adja föl az álmait.  A Patkányburger bor-
zongató irodalom, de közben olvasója mégis a térdét csapkodhatja a 
röhögéstől. Kacagtató szórakozást ígér Sue Townsendtől az Adrian 
Mole újabb kínszenvedései című könyv. Aki ismeri az első kötetet, 
ebben sem fog csalódni. A naplóformájú regény a tipikus angol, kis-
sé szarkasztikus humor kedvelőinek élményszámba megy.

Persze, az olvasás mellett lehetőleg legyenek közös, például nyári 
esti zenei programok a családdal! Kiránduljunk, strandoljunk hét-
végén együtt! Ha van kertünk, esténként rakjunk tüzet, süssünk 
szalonnát! Kerüljük a tanulás (tankönyvből) erőltetését!

De azért a nyár vége felé, augusztus táján már nem árt készülőd-
ni azoknak a nebulóknak, akiknek nem sikerült teljesíteni az előző 
évi tanulmányi követelményeket.  A Balatonalmádi Szociális Alap-
szolgáltatási Központ augusztusban ismét meghirdeti karógörbítő 
programját: várjuk azok jelentkezését, akik valamilyen tantárgyból 
pótvizsgára, felkészítésre szorulnak. A karógörbítő programunk ki-
lencven százalékban sikeres felkészítést nyújtott az elmúlt tanévek 
tapasztalatai alapján.

S végül azt is kérjük, hogy azok a családok, gyermekek, akiknek 
felesleges, de jó minőségű tanszereik (táska, tolltartó, kinőtt torna-
ruha, füzetek, színes ceruzák, festékek stb.) vannak, de már nincs 
szükségük rá, ajánlják fel a rászoruló tanulók számára. Az adomá-
nyokat átveszi a gyermekjóléti szolgálat. 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai

kik laknak, miféle emberek. Mindenkiről mindent tudott. Vagy tud-
ni vélt. Ez háromszor nősült, az állandóan részeg, amaz veri a feleségét 
meg a gyerekeit. Tudja, ki van jóban a polgármesterrel és ennek révén 
milyen előnyöket szerez meg magának. Kitárult előttem az egész te-
lepülés. Nincs ott egy derék ember, egy szép család? Nem: a szép, a jó 
nem szokott a pletyka tárgya lenni. A pletykának megvan az a tulaj-
donsága is, hogy olykor ahhoz kerül, akiről szól. Ezt úgy fejezik ki: va-
laki „tapintatosan”, de lehet, hogy jó szándékkal „visszamondja”. Ha 
a hír bántó, sértő és nem igaz, akkor a benne szereplő személy nyilat-
kozatot is tehet közzé, megcáfolva a hamis pletykát.

Vannak kimondottan un. pletyka lapok. Ezeket azért veszik (már aki), 
hogy megtudjon titkokat híres színészekről, színésznőkről, politikusok-
ról, ismert emberekről. Ezek olyan csontocskák, amiken el lehet rágód-
ni. Társasági téma lehet. A pletyka természetesen megjelenik az irodalom-
ban is. Oscar Wilde érdekes megállapítása: „A világon csupán egy dolog 
van, ami rosszabb annál, hogy beszélnek róla: Az, hogy nem beszélnek 
róla.” És, ha hely lenne, lehetne sorolni. És a zenében?  Csak kettőt em-
lítek: Rossini ismert vígoperájában (A sevillai borbély) Basilio zenemes-
ter fejti ki a terjedés sajátosságait.”... mint gyenge szellő, kezdetben szelí-
den lengő, belopódzik a fülekbe ...”. Vagy gondoljunk Strauss J. sokak ál-
tal ismert és kedvelt Triccs-traccs polkájára. Azt hallgatva, szinte megje-
lennek előttünk a pletykálkodó asszonyok, amint összebújva trécselnek.

Nálam bizonyára megszakad a pletyka vonala, mert azt én nem 
továbbítom. Tartom magamat a régi, magyar közmondáshoz: Ne 
szólj szám, nem fáj fejem. lang.miklos@chello.hu

ALMÁDI ÚJSÁG
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ALMÁDI ÚJSÁG

Sikeres évet zártak labdarúgóink

Felújították az öltöző épületét

Befejeződtek a küzdelmek a 2013–2014-es bajnoki évadban a 
Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt pontvadászatok-
ban. A Balatonalmádi Sport Egyesület négy csapattal vett részt a 
közelmúltban befejeződött bajnokságokban.

A felnőttek – 14 éves szünet után – a második évüket tudhatták a 
megyei bajnokság legfelsőbb osztályában. A 16 csapatos mezőnyben 
49 pontot gyűjtve a 8. helyet szerezte meg az alakulat, így teljesítette 
az elnökség által kitűzött célt. Az elért bajnoki eredménynél fontosabb, 
hogy a Varga Tamás edző által irányított csapat tudatos, taktikus és he-
lyenként  stílusos játékkal rukkolt elő a tavaszi mérkőzéseken. Örven-
detes, hogy Varga Tamás egy egységes, küzdeni tudó, motivált csapa-
tot alakított ki, ahova több saját nevelésű játékost is sikerült beépítenie.  

Utánpótlás csapataink is befejezték a bajnokságot. A Stiger Ádám 
irányította U14-es (12-14 évesek) csapatunk egy túlzsúfolt szezonon 
van túl. A bajnoki meccseken felül a Bozsik program keretein belül 
2-3 hetente rendezett U13-as tornákon is helyt kellett állnia a csapat-
nak, így rengeteg meccset játszottak a fiúk. A 11 csapatos bajnoksá-
got kiegyensúlyozott teljesítménnyel a 4. helyen zárta az alakulat. 20 
mérkőzésből 12 győzelemmel, 8 vereséggel zárult, emellé párosul 94 
lőtt, és 51 kapott gól. A góllövő listán 6. helyen végeztek 18-18 góllal 
Zanathy Péter, és Piltman Dávid. Csapatunk végig stílusosan bátor tá-
madójátékot bemutatva futballozott, ennek eredményeképpen a mér-
kőzésekre kilátogató szép számú szülők, hozzátartozók formás támadá-
sok után szerzett góloknak tapsolhattak. Kevés olyan csapattal találkoz-
tunk, amely ilyen tudatos játékot mutatott. Hogy ez a tudatosság kiala-
kulhatott, annak köszönhető, hogy a fiúk nagyszerű edzésmunkát vé-
geztek, végig odatették magukat. Mindenki jó teljesítményt nyújtott, 
mégis Sánta Kornélt, és Zanathy Pétert ki kell emelni, akik folyama-
tos jó teljesítménnyel, óriási küzdőszellemmel húzták a csapatot előre. 

A Szentkirályi-Tóth Kornél által felkészített U16-os (14-16 évesek) 
együttes a 12 csapatos mezőnyben a 6. helyet szerezte meg, amely a lá-
tottak alapján reálisnak mondható. A fiúk rengeteget fejlődtek az év so-
rán, próbáltak egy stílust kialakítani, amelyből a bajnoki mérkőzéseken 
már láthatunk bíztató momentumokat. A házi góllövő lista élén 13 ta-
lálattal Jungvirt Mihály végzett, 12 góllal Huszti Gergely követte őt. El-
mondható, hogy a csapatnál jó hangulat uralkodik, és a fiúk tudnak 
egymásért küzdeni, ahogy ezt több mérkőzésen is megmutatták. 

Az U19-es csapatunk a 16 csapatos bajnokság 11. helyén végzett, egy 
ponttal lemaradva a 9. helytől. 11 győzelem mellé 4 döntetlen, és 15 ve-
reség párosult. A Stiger Ádám által vezetett ifjúsági csapat tavaszi mérkő-
zései kifejezetten jól sikerültek, hiszen a bajnokság dobogósai közül az Al-
sóörssel döntetlent játszottunk, a Sümeget, és a Várpalotát remek játék-
kal győztük le. Rengeteget lépett előre a csapat mentálisan és taktikailag 
is. Fontos megjegyezni, hogy a csapat tényleg csapatként működött, és a 
fiúk minden mérkőzésen küzdöttek a győzelemért, és egymásért. A gól-
lövő listán Viktor Szeverin 25 góllal a 6. helyet szerezte meg. Tavasszal az 

egész csapat jól teljesített, de Schalbert Viktor, Lendvai András és Lendvai 
Balázs voltak, akik végig kiegyensúlyozottan jól teljesítettek. 

A Balatonalmádi SE-nél folyó utánpótlás szakmai munkának és 
az ideális tárgyi feltételeknek is köszönhető, hogy klubunk az el-
múlt szezontól a Bozsik program egyik kiemelt, megyei alközpon-
ti egyesülete lett. Ennek köszönhetően az Bozsik program keretein 
belül összesen 10 labdarúgó tornát rendezett egyesületünk az óvo-
dásoktól a 11 éves korosztályig bezárólag.  Ezen kívül a térség egye-
sületeinek utánpótlás nevelő munkáját segítve, koordinálva a tehet-
séges ifjú labdarúgók fejlődését figyelve, kiemelt edzéseket, foglal-
kozásokat tartottunk a legügyesebb 12-13 éves játékosoknak.

Összegzésként elmondható, hogy egyesületünk eredményes bajno-
ki évet tudhat maga mögött. Bővíteni, fejleszteni tudtuk tárgyi esz-
közeinket, az öltözőépület felújításával régi álom valósult meg, tagsá-
gunkat sikerült megtartani, kismértékben még növelni is sikerül, így 
a felnőtteken kívül több mint 150 fő utánpótlás korú gyermek rúgja 
a labdát jelenleg Almádiban. Csapataink a bajnokságokban az erővi-
szonyoknak megfelelően, derekasan helytálltak. Csak kívánni tudjuk, 
hogy soha ennél rosszabb évünk ne legyen. Ács Attila BSE elnök

BSE felnőtt csapat

Az öltözőépület átadása

A szülők-gyerekek focidélután résztvevői

Művésztelep a sétányon

 A minden évben megrendezésre kerülő szülők-gyerekek focidélután 
keretein belül hivatalosan is átadásra került a felújított balatonalmádi öl-
tözőépület. Az eseményen Keszey János polgármester jelképes találatával, 
góljával hivatalosan is birtokba vehették a közel 10 millió forintból meg-
újult épületet az almádi labdarúgók. A Balatonalmádi SE a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által kiírt sportpálya és öltöző-felújítási pályázaton közel  
7 millió forintot nyert, amihez az önkormányzat 3 millió forint önrészt 
biztosított. A felújítás eredményeként kívül és belül is megújult az épület: 
az összes vizesblokk, fürdők, WC-k felújításra kerültek, kicserélték a belső 
nyílászárókat, az összes burkolatot és a villamos-, víz- és csatornahálóza-
tot. Az egyesület tagjai is kivették részüket a munkában. A felújítás ered-
ményeként méltó körülmények között készülhet a közel 200 almádi lab-
darúgó, illetve fogadhatják csapataink az Almádiba látogató ellenfeleiket.

Nyitott almádi művésztelep
Az AlmádiART 

Művésztelep egy 
olyan egyedülálló 
kulturális és művé-
szeti társulás Bala-
tonalmádiban, mely 
a képző- és ipar-
művészeti értékek 
együttes képvisele-
tét, a város kulturá-
lis életében való ak-
tív közreműködéssel 
kívánja ötvözni. A művésztelep alapítóinak vállalt célja, hogy saját 
egyéni alkotómunkájuk mellett a művészetet, korosztálytól függet-
lenül, a látogatók és a városban lakók hétköznapjainak részévé te-
gyék. Fiatal iparművészek az alkotói munka mellett szabad kreati-
vitásra, fantáziára épülő foglalkozásokat tartanak, egyénre szabot-
tan tanítják a kerámia, porcelán és üveg formaalakítási és díszítési 
technikáit, 6 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig. A szakkörök 
egész évben nyitottak, bármikor be lehet kapcsolódni a foglalkozá-
sokba. Önállóan tevékenykedő művészeket (kerámia, üveg, porce-
lán, beton) is szívesen várnak, akár rövidebb-hosszabb elvonulás, al-
kotás céljából, melyhez országos szinten is kiemelkedő technológi-
ai feltételek (korongozó-, csiszoló-, homokfúvó gépek, matricavágó 
plotter, égetőkemencék, stb.) adottak. Egyéni, illetve többszemélyes 
munkaterület, stúdió áll az alkotók rendelkezésére. 

A művésztelep várja helyi és környékbeli alkotók látogatását, nyi-
tott művészeti- és kulturális csoportok kezdeményezésére, illetve 
oktatási intézményekkel való együttműködésre.

Tervezett foglalkozások 2014 szeptemberétől: kerámia, porcelán, 
üveg foglalkozások kezdőknek és haladóknak.

Helyszín: AlmádiART Művésztelep 8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 3. (a buszpályaudvar mögött), www.almadiart.hu, www.
facebook.com/almadiart

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegeníté-
séről és bérbeadásuk szabályairól szóló 36/2009. (IX. 30.) rendele-
te szerint az alábbi lakások szociális helyzet alapján történő bér-
beadását pályázat útján meghirdeti. 

Balatonalmádi, Móra F. utca 6. 1. a., 34 m2 alapterületű kom-
fortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 9 m2 alapterüle-
tű fáskamra, Balatonalmádi, Móra F. utca 6. 3. a., 29 m2 alapterü-
letű félkomfortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 10 m2 
alapterületű fáskamra.

Bérleti időtartama: határozott időtartamra, 2014. október 1. 
napjától 2019. szeptember 30. napjáig szól.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. augusztus 
11-én, hétfőn 11.00 óra. A beérkezett pályázatok elbírálása: 2014. 
augusztusi rendes képviselő-testületi ülés.

A lakások megtekinthetők 2014. július 15-én, kedden 15.00-
16.30 óra, július 24-én, csütörtökön du. 13.00-15.00 óra között, 
valamint július 31-én csütörtökön de. 9.00-10.30 óra között. 

A pályázati űrlap átvehető személyesen 2014. július 11-től a 
Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal településfejleszté-
si osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 43. szá-
mú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról. További információk 
kérhetők a +36 88 542 445-ös telefonszámon és a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen.
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Sikeres évet zártak labdarúgóink

Felújították az öltöző épületét

Befejeződtek a küzdelmek a 2013–2014-es bajnoki évadban a 
Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt pontvadászatok-
ban. A Balatonalmádi Sport Egyesület négy csapattal vett részt a 
közelmúltban befejeződött bajnokságokban.

A felnőttek – 14 éves szünet után – a második évüket tudhatták a 
megyei bajnokság legfelsőbb osztályában. A 16 csapatos mezőnyben 
49 pontot gyűjtve a 8. helyet szerezte meg az alakulat, így teljesítette 
az elnökség által kitűzött célt. Az elért bajnoki eredménynél fontosabb, 
hogy a Varga Tamás edző által irányított csapat tudatos, taktikus és he-
lyenként  stílusos játékkal rukkolt elő a tavaszi mérkőzéseken. Örven-
detes, hogy Varga Tamás egy egységes, küzdeni tudó, motivált csapa-
tot alakított ki, ahova több saját nevelésű játékost is sikerült beépítenie.  

Utánpótlás csapataink is befejezték a bajnokságot. A Stiger Ádám 
irányította U14-es (12-14 évesek) csapatunk egy túlzsúfolt szezonon 
van túl. A bajnoki meccseken felül a Bozsik program keretein belül 
2-3 hetente rendezett U13-as tornákon is helyt kellett állnia a csapat-
nak, így rengeteg meccset játszottak a fiúk. A 11 csapatos bajnoksá-
got kiegyensúlyozott teljesítménnyel a 4. helyen zárta az alakulat. 20 
mérkőzésből 12 győzelemmel, 8 vereséggel zárult, emellé párosul 94 
lőtt, és 51 kapott gól. A góllövő listán 6. helyen végeztek 18-18 góllal 
Zanathy Péter, és Piltman Dávid. Csapatunk végig stílusosan bátor tá-
madójátékot bemutatva futballozott, ennek eredményeképpen a mér-
kőzésekre kilátogató szép számú szülők, hozzátartozók formás támadá-
sok után szerzett góloknak tapsolhattak. Kevés olyan csapattal találkoz-
tunk, amely ilyen tudatos játékot mutatott. Hogy ez a tudatosság kiala-
kulhatott, annak köszönhető, hogy a fiúk nagyszerű edzésmunkát vé-
geztek, végig odatették magukat. Mindenki jó teljesítményt nyújtott, 
mégis Sánta Kornélt, és Zanathy Pétert ki kell emelni, akik folyama-
tos jó teljesítménnyel, óriási küzdőszellemmel húzták a csapatot előre. 

A Szentkirályi-Tóth Kornél által felkészített U16-os (14-16 évesek) 
együttes a 12 csapatos mezőnyben a 6. helyet szerezte meg, amely a lá-
tottak alapján reálisnak mondható. A fiúk rengeteget fejlődtek az év so-
rán, próbáltak egy stílust kialakítani, amelyből a bajnoki mérkőzéseken 
már láthatunk bíztató momentumokat. A házi góllövő lista élén 13 ta-
lálattal Jungvirt Mihály végzett, 12 góllal Huszti Gergely követte őt. El-
mondható, hogy a csapatnál jó hangulat uralkodik, és a fiúk tudnak 
egymásért küzdeni, ahogy ezt több mérkőzésen is megmutatták. 

Az U19-es csapatunk a 16 csapatos bajnokság 11. helyén végzett, egy 
ponttal lemaradva a 9. helytől. 11 győzelem mellé 4 döntetlen, és 15 ve-
reség párosult. A Stiger Ádám által vezetett ifjúsági csapat tavaszi mérkő-
zései kifejezetten jól sikerültek, hiszen a bajnokság dobogósai közül az Al-
sóörssel döntetlent játszottunk, a Sümeget, és a Várpalotát remek játék-
kal győztük le. Rengeteget lépett előre a csapat mentálisan és taktikailag 
is. Fontos megjegyezni, hogy a csapat tényleg csapatként működött, és a 
fiúk minden mérkőzésen küzdöttek a győzelemért, és egymásért. A gól-
lövő listán Viktor Szeverin 25 góllal a 6. helyet szerezte meg. Tavasszal az 

egész csapat jól teljesített, de Schalbert Viktor, Lendvai András és Lendvai 
Balázs voltak, akik végig kiegyensúlyozottan jól teljesítettek. 

A Balatonalmádi SE-nél folyó utánpótlás szakmai munkának és 
az ideális tárgyi feltételeknek is köszönhető, hogy klubunk az el-
múlt szezontól a Bozsik program egyik kiemelt, megyei alközpon-
ti egyesülete lett. Ennek köszönhetően az Bozsik program keretein 
belül összesen 10 labdarúgó tornát rendezett egyesületünk az óvo-
dásoktól a 11 éves korosztályig bezárólag.  Ezen kívül a térség egye-
sületeinek utánpótlás nevelő munkáját segítve, koordinálva a tehet-
séges ifjú labdarúgók fejlődését figyelve, kiemelt edzéseket, foglal-
kozásokat tartottunk a legügyesebb 12-13 éves játékosoknak.

Összegzésként elmondható, hogy egyesületünk eredményes bajno-
ki évet tudhat maga mögött. Bővíteni, fejleszteni tudtuk tárgyi esz-
közeinket, az öltözőépület felújításával régi álom valósult meg, tagsá-
gunkat sikerült megtartani, kismértékben még növelni is sikerül, így 
a felnőtteken kívül több mint 150 fő utánpótlás korú gyermek rúgja 
a labdát jelenleg Almádiban. Csapataink a bajnokságokban az erővi-
szonyoknak megfelelően, derekasan helytálltak. Csak kívánni tudjuk, 
hogy soha ennél rosszabb évünk ne legyen. Ács Attila BSE elnök
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A szülők-gyerekek focidélután résztvevői

Művésztelep a sétányon

 A minden évben megrendezésre kerülő szülők-gyerekek focidélután 
keretein belül hivatalosan is átadásra került a felújított balatonalmádi öl-
tözőépület. Az eseményen Keszey János polgármester jelképes találatával, 
góljával hivatalosan is birtokba vehették a közel 10 millió forintból meg-
újult épületet az almádi labdarúgók. A Balatonalmádi SE a Magyar Lab-
darúgó Szövetség által kiírt sportpálya és öltöző-felújítási pályázaton közel  
7 millió forintot nyert, amihez az önkormányzat 3 millió forint önrészt 
biztosított. A felújítás eredményeként kívül és belül is megújult az épület: 
az összes vizesblokk, fürdők, WC-k felújításra kerültek, kicserélték a belső 
nyílászárókat, az összes burkolatot és a villamos-, víz- és csatornahálóza-
tot. Az egyesület tagjai is kivették részüket a munkában. A felújítás ered-
ményeként méltó körülmények között készülhet a közel 200 almádi lab-
darúgó, illetve fogadhatják csapataink az Almádiba látogató ellenfeleiket.

Nyitott almádi művésztelep
Az AlmádiART 

Művésztelep egy 
olyan egyedülálló 
kulturális és művé-
szeti társulás Bala-
tonalmádiban, mely 
a képző- és ipar-
művészeti értékek 
együttes képvisele-
tét, a város kulturá-
lis életében való ak-
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kívánja ötvözni. A művésztelep alapítóinak vállalt célja, hogy saját 
egyéni alkotómunkájuk mellett a művészetet, korosztálytól függet-
lenül, a látogatók és a városban lakók hétköznapjainak részévé te-
gyék. Fiatal iparművészek az alkotói munka mellett szabad kreati-
vitásra, fantáziára épülő foglalkozásokat tartanak, egyénre szabot-
tan tanítják a kerámia, porcelán és üveg formaalakítási és díszítési 
technikáit, 6 éves kortól egészen a felnőtt korosztályig. A szakkörök 
egész évben nyitottak, bármikor be lehet kapcsolódni a foglalkozá-
sokba. Önállóan tevékenykedő művészeket (kerámia, üveg, porce-
lán, beton) is szívesen várnak, akár rövidebb-hosszabb elvonulás, al-
kotás céljából, melyhez országos szinten is kiemelkedő technológi-
ai feltételek (korongozó-, csiszoló-, homokfúvó gépek, matricavágó 
plotter, égetőkemencék, stb.) adottak. Egyéni, illetve többszemélyes 
munkaterület, stúdió áll az alkotók rendelkezésére. 

A művésztelep várja helyi és környékbeli alkotók látogatását, nyi-
tott művészeti- és kulturális csoportok kezdeményezésére, illetve 
oktatási intézményekkel való együttműködésre.

Tervezett foglalkozások 2014 szeptemberétől: kerámia, porcelán, 
üveg foglalkozások kezdőknek és haladóknak.

Helyszín: AlmádiART Művésztelep 8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 3. (a buszpályaudvar mögött), www.almadiart.hu, www.
facebook.com/almadiart

Közlemény
Balatonalmádi város önkormányzatának képviselő-testülete az 
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séről és bérbeadásuk szabályairól szóló 36/2009. (IX. 30.) rendele-
te szerint az alábbi lakások szociális helyzet alapján történő bér-
beadását pályázat útján meghirdeti. 

Balatonalmádi, Móra F. utca 6. 1. a., 34 m2 alapterületű kom-
fortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 9 m2 alapterüle-
tű fáskamra, Balatonalmádi, Móra F. utca 6. 3. a., 29 m2 alapterü-
letű félkomfortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 10 m2 
alapterületű fáskamra.

Bérleti időtartama: határozott időtartamra, 2014. október 1. 
napjától 2019. szeptember 30. napjáig szól.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2014. augusztus 
11-én, hétfőn 11.00 óra. A beérkezett pályázatok elbírálása: 2014. 
augusztusi rendes képviselő-testületi ülés.

A lakások megtekinthetők 2014. július 15-én, kedden 15.00-
16.30 óra, július 24-én, csütörtökön du. 13.00-15.00 óra között, 
valamint július 31-én csütörtökön de. 9.00-10.30 óra között. 

A pályázati űrlap átvehető személyesen 2014. július 11-től a 
Balatonalmádi közös önkormányzati hivatal településfejleszté-
si osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 43. szá-
mú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról. További információk 
kérhetők a +36 88 542 445-ös telefonszámon és a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen.



AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. július 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. július 18. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 
GépjárművEzETő KépzésT IndíT
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Fél a fogorvostól? Vagy ketten jönnének?
Ha eddig félelme tartotta vissza a kezelésektől, most 

20% kedvezményt 
biztosítunk a szedálás árából, így ön rettegés nélkül esik át a 

beavatkozásokon.

Amennyiben pedig ketten keresik fel klinikánkat,  
a panoráma röntgent  

fél áron kapják, 
illetve ha legalább három implantátumot vagy Zirkon koronát 

(fémmentes, teljes porcelán) kapnak a kezelés során,  

10 000 forint kedvezmény jár!
A kedvezmények össze nem vonhatóak és csak kupon ellenében érvényesíthetőek. Az 
ajánlat korábban megkezdett kezelésekre nem érvényes! Érvényes 2014. június 20-ig.

Foglaljon időpontot még ma 
a +36 88 574 865-ös telefonszámon!

www.globedental.hu 
Balatonkenese, Táncsics u. 6.

2014. júliusHirdetés Hirdetés

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság20 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 21
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Szöllősi Máté: Örvényben (gouache, 46x30 cm)

Idén hetedik alkalommal nyílt meg a Strandkönyvtár a Wesse-
lényi strandon. Az elmúlt években sokan igénybe vették a strandi 
kölcsönzést, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk. 2014-ben új he-
lyen, a Wesselényi strand keleti kapujánál várjuk a látogatókat. Az 
eddigi években megszokottá vált a meseóra, minden nyitva tartá-
si napon öt és hat óra között várjuk a mesét mondó és mesét hall-
gató gyerekeket. Köszönjük a felnőtt önkéntes mesemondóknak 
a szép történeteket! Esetenként irodalmi-könyves rendezvények, 
író-olvasó találkozók is megrendezésre kerülnek, mint a 2009-ben 
és 2010-ben lezajlott Olvasóliget rendezvénysorozat. A múlt év-
ben Jeney Zoltán, Gyárfás Endre és Kamondy Imre beszélgetett 
a gyerekekkel. A 2014-es szezont június 16-án nyitottuk, amikor 
Schildmayer Ferenc és Kovács István dedikálta tavasszal megjelent 
Almádi anno II. című helytörténeti könyvüket.

A Strandkönyvtárat bárki használhatja, aki a Wesselényi stran-
don pihen. Hétfőtől szombatig 13 és 18 óra között tart nyitva. 
A beiratkozott olvasók kölcsönözhetnek is – ráadásul nem csak 
a strandon lévő állományból, hiszen az itt megváltott olvasójegy 
a Pannónia könyvtárában is érvényes, ahol nem csak könyveket, 
hanem újságokat, folyóiratokat is találunk, valamint ingyenes 
internet és wifi szolgáltatás áll rendelkezésre.

A Strandkönyvtár csak strandidőben tart nyitva, a városi könyv-
tár azonban az időjárástól függetlenül látogatható. Szolgáltatása-
inkkal várjuk önöket hétköznap 10–20 óráig, szombaton 14–20 
óráig zivatarban, napsütésben egyaránt! 
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