
Szent Imre-templom
A balatonalmádi Szent Imre plébániát 1934. november 1–jei határozatá-

val alapította dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök. Korábban Almá-
di a vörösberényi plébániához tartozott. Almádiban csak egy kis kápolna 
volt a szőlők között, amelyet 1884–ben szenteltek fel eredetileg „Aposto-
lok oszlása”, utóbb „Szent Margit” tiszteletére. A múlt század első évtizede-
iben a Balaton felfedezése azonban magával hozta a part menti települések 
viszonylag gyors fejlődését. Egyre többen telepedtek le véglegesen, és hívő 
életük gyakorlására kicsinek bizonyult a Szent Margit-kápolna. A húszas 
évek végére érett meg a helyzet arra, hogy az üdülőtelep saját templom épí-
tésébe fogjon. Az építkezés előkészítésében, lebonyolításában nagy érdeme-
ket szerzett dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, felsőházi tag, aki épí-
tési telek adományozásával és jelentős pénzbeli adományaival is folyamato-
san segítette a templom elkészültét. Alapkövét a trianoni tragédia 10. év-
fordulóján, 1930. június 4-én rakták le. A terveket Medgyaszay István mű-
építész, egyetemi magántanár készítette erdélyi magyaros stílusban. Az épí-
tést a tervező tanár tanítványa Kürthy László építészmérnök végezte, leg-
nagyobbrészt veszprémi mesteremberekkel.(1) Az egyház részéről az akko-
ri vörösberényi plébános, Gyöngyössy Imre felügyelte és segítette a mun-
kálatokat. Mindössze öt hónappal az alapkő letétele után, november 5-én, 
Szent Imre herceg ünnepén megtörtént a felszentelés. 

Medgyaszay elsősorban a kor ízlését és a terep adottságait tartotta szem 
előtt. Mesterien oldotta meg a templom kinyitását az utca felé, a térkitöl-
tést pedig a torony elhelyezésével. A helybéli permi vörös homokkő díszí-
tő elemek művészien keretezik a habarcsos falmezőket. Erdélyies tornya 
s magas tetőzete jól alkalmazkodik a fürdőhely nyaralóihoz. A négy égtáj 
felé mutató csillagos keresztek egyaránt jelképezik a betlehemi csillagot és 
a megváltás jelét, ugyanúgy, mint a világhírű dómokon, vagy mint a pécsi 
székesegyházon. Belső térkialakítása is mesteri, eltérően a hosszanti keletelt 
templomoktól, itt a hívek közelebb kerülnek a liturgikus cselekmények-
hez. Belső berendezése teljesen fából készült, festett mennyezete is az erdé-
lyi templomokat idézi. A falképeket Bicskei Karle János festette 1955-ben. 
A plébánia első lelkipásztorai Deák János Szulpic ofm. és Kreutz József vol-
tak. 1936-tól 1987-ig dr. Pintér Sándor vezette a plébániát, aki 1957-ben 
ide menekítette a Szent István kézereklyéjének őrzőhelyéül egykor szolgá-
ló Szent Jobb kápolnát.

A templom sírkertjében található – többek között – Györgyi Dénes Ybl-
díjas műépítész sírja.
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Wilhelm Busch: Ősszel

A nyár, a szép, elszállt sietve,
az ősz van itt, a dús barát;
most pókok szőnek-fonnak szerte
parádés, díszelgő ruhát.
 
A szorgos, míves hátsó lábak,
- az ünnepnap, hogy szép legyen -
sok fényest szőnek tündérfátylat,
mely ékszer berken, réteken.
 
Való, a könnyű szél csak játszik,
ezüstös szál ezer repül,
szelíden száll, lebeg sokáig,
egy cél felé, önzetlenül.
 
A cél: csodás-varázsos ország,
hol gyúl gyengéd szerelmi tűz,
mely pásztort és pásztorleánykát
lágy pókfonállal összefűz.

A pókok művészete – fotó Novák László
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Vidám társaság a villa verandáján

A Záborszky (Bohuniczky) villa látképe 1905 körül

A mai Postás Üdülő

Tormay Béla, a Magyar Királyi Postatakarékpénztár vezérigazga-
tósága idején ezeket az építményeket a Postás Üdülőház elkészül-
te utáni években lebontják. A Postás Pavilont 1935-ben bontják el. 

Közben megalakult a Magyar Királyi Postatakarékpénztári Tiszt-
viselők Sportegyesületének bala-
tonalmádi osztálya, amely a te-
niszsportot (nemzetközi verse-
nyek), vívást, evezést, hölgy- és 
gyerektornát, turistaságot, ló-
sportot biztosítja. Védnökök 
Tormay Béla, Miskolczy Gusz-
táv, Lénárd Béla és Búd János, 
volt miniszter, Almádi díszpol-
gára. 

A mai Postás Üdülőházat 
1935-ban Takács János veszpré-
mi építészmérnök építette. Ezt az 
épületet 1935. június 2-án avat-
ták fel. Az ünnepségen az aláb-
bi személyek vettek részt: báró 
Szalay Gábor posta vezérigazga-
tó, dr. Búd János nyugalmazott 
miniszter, dr. Kenesey Pongrác, 

Veszprém megye főispánja, Szalóky József szolgabíró, dr. Tormay 
Béla postatakarékpénztári főtanácsos, Véghelyi Dezső posta műsza-
ki főigazgató. 

Az ünnepséget a Hiszekeggyel nyitotta meg a postás zenekar. 
Edelény Jenő posta főigazgató beszéde után Szalay Gábor a kereske-
delmi miniszter képviseletében adta át az épületet. 

80 éves a Postás Üdülőház 
Az 1883-ban megalakult Almádi Fürdő Rt. továbbá az 1918-ban 

alapított Balatonalmádi Fürdő- és Építő Részvénytársaság, melynek 
részvényei többségét az 1925-ban a Magyar Királyi Postatakarék-
pénztár alkalmazottai és előlege-
zési egyesülete, mint szövetke-
zet vásárolta meg. A részvények 
85%-a Magyar Királyi Postata-
karékpénztár tulajdona lett. 

A Magyar Királyi Postataka-
rékpénztár nyugalmazott vezér-
igazgató, Baross Gábor és Reich 
Sándor vezérigazgató együtt in-
tézik a Fürdő- és Építő Rt. beru-
házási és fejlesztési ügyeit (Pan-
nónia Otthon, fövenystrand, 
stb.) 

1925. június 12-én a volt 
Gecső Villát (Lujza lak) meg-
vásárolta a Magyar Királyi Pos-
ta Jóléti Alapítvány. Almádiban 
így kezdődött a postásüdülő mű-
ködése. Az első gondnoka Szőke 
Bálint, nyugdíjas postatiszt volt 1926-tól 1936-ig. A villához tar-
tozó hatalmas szőlőbirtok alsó területén a Remete patak partján a 
20-as évek utolsó harmadában megépült a Postásüdülő Pavilon. To-
vábbá a Balaton-parton, a mai Kristóf Motel helyén a Magyar Kirá-
lyi Postatakarékpénztár Nyugdíjjárulék Alap Üdülője nyitotta meg 
kapuit. 

Kedves Olvasóink!
Tisztelettel értesítjük valamennyiüket, hogy az Új Almádi Újság 

novemberi számát már az Almádiért Közalapítvány kuratóriumá-
nak közreműködésével megalakult új szerkesztőbizottság állítja ösz-
sze. 

A szerkesztőbizottság tagjai ABC sorrendben a következők: 
Czuczor Sándor, Csetényi Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, 
Juhászné Vincze Eszter (felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi 
Szolga Mária, Zatkalik András. 

Ezúton is köszönetet mondunk Fábián Lászlónak, aki lelkes, oda-
adó munkával végezte éveken keresztül az újság szerkesztését. Mű-
vészeti szerkesztőként továbbra is együtt dolgozunk. 

Az új szerkesztőbizottság célja, hogy az Új Almádi Újság a város 
magazinja legyen, tele friss és érdekes hírekkel, nosztalgikus törté-
netekkel, fotókkal és hasznos információkkal. 

Kérjük az olvasókat, hogy írjanak önök is az újságnak, hiszen egy 
városi lap attól válik érdekessé és olvasottá, hogy a város aktualitá-
sai, hírei valamint a lakók gondolatai szerepelnek benne. 

Fontosnak tartjuk és egyben közös érdekünk is, hogy az Új Almá-
di Újság friss száma időben kerüljön be minden postaládába. Tö-
rekszünk arra, hogy mielőbb a postához kerüljön terjesztésre az ak-
tuális szám, ezért lényeges, hogy írásaikat, hirdetéseiket adott hónap 
25-ig juttassák el szerkesztőségünkhöz! E-mail címünk változatlan: 
baujsag@gmail.com. 

Bízunk abban, hogy a jövőben is eredményesen tudunk együtt 
dolgozni Balatonalmádi javára és épülésére. Szerkesszük együtt a 

városi újságot!
Dudás Zsolt

a kuratórium elnöke
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Születésnapi köszöntő 
Szeretettel gratulálunk lapunk alapítójának születésnapja alkal-
mából. Isten éltessen, kedves Veszeli Lajos!

esztendeig volt Bohuniczky Ödön, akkor már a Kalocsai Tör-
vényszék elnöke, a szőlő birtokosa. Így érthető, hogy miért lá-
togatta meg a Füreden üdülő Császka György érsek Bohuniczky 
Ödönt Almádiban.

Egy fontos kérdést még tisztázni kell, melyik épületről van szó. 
Röviden vázolva a további birtoklástörténet: 1914-1918 között 
angol tulajdonban volt,1918-tól Krayer Gyula és családja birto-
kolta a parcellázási törvényig a Bajcsy-Zsilinszky, a Kölcsey és a 
Szabadság út által határolt területet. Jelenleg is áll, napjainkban 
panzióként üzemel.

Újságunk októberi számában magas rangú egyházi méltóságok 
almádi látogatásáról írtunk. Felmerül a kérdés, hol volt vagy még 
áll, Bohuniczky Ödön villája, ahol fogadta a kalocsai érseket? Bir-
toklástörténeti kutatás során a Záborszky villa adatai váltak is-
mertté, köztük a volt tulajdonos, Bohuniczky Ödöné is.

Vegyük sorba az ismert adatokat, eltekintve a felmérésből 
származó néhány négyszögöl különbségtől. 1857-ben örökölte 
Csík Károly veszprémi lakos, aki 1888. augusztus 22-én eladta 
Bohuniczky Ödön, akkor még veszprémi lakosnak. Tőle 1898 de-
cember 2-án Záborszky Gyula győri ügyvéd vette meg,tehát tíz 

A mai épületben 1944-től magyar katonai kórház működött, 
majd 1945 áprilisától orosz katonai kórházként funkcionált 1959-
ig. Az 1960-as teljes tatarozás után újra Postás Üdülőházként mű-
ködik napjainkban is. 

Egy ma is aktuális mondat: 
„A telep természetesen elsősorban a postás kartársak javát van hi-

vatva szolgálni, de férőhely esetén mindig szívesen látunk más szak-
beli tisztviselő kartársakat is. Ezáltal, de már avval is, hogy létesült 
e telep, és hiszem, hogy tele is lesz, hozzá fog járulni Balatonalmá-
di forgalmának és fürdőéletének fellendítéséhez, ami általában a ba-
latoni kultusz szempontjából is fontos, kívánatos és miniszter úr el-
gondolásába is bele illeszkedik. Isten áldása legyen a telepen és an-
nak lakóin!” (Báró Szalay Gábor 1935-ban elhangzott beszéde) 

Forrás: Postás Archívum 
Kovács István Honismereti és Városszépítő Kör 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia III.

Baross Gábor, a Magyar Kirá-
lyi Postatakarékpénztár nyugal-
mazott vezérigazgatója 

1918 – Gecső villa később Pos-
tás Üdülő a Bajcsy-Zs. úton

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Születésnapi köszöntő 
Szeretettel gratulálunk lapunk alapítójának születésnapja alkal-
mából. Isten éltessen, kedves Veszeli Lajos!

esztendeig volt Bohuniczky Ödön, akkor már a Kalocsai Tör-
vényszék elnöke, a szőlő birtokosa. Így érthető, hogy miért lá-
togatta meg a Füreden üdülő Császka György érsek Bohuniczky 
Ödönt Almádiban.

Egy fontos kérdést még tisztázni kell, melyik épületről van szó. 
Röviden vázolva a további birtoklástörténet: 1914-1918 között 
angol tulajdonban volt,1918-tól Krayer Gyula és családja birto-
kolta a parcellázási törvényig a Bajcsy-Zsilinszky, a Kölcsey és a 
Szabadság út által határolt területet. Jelenleg is áll, napjainkban 
panzióként üzemel.

Újságunk októberi számában magas rangú egyházi méltóságok 
almádi látogatásáról írtunk. Felmerül a kérdés, hol volt vagy még 
áll, Bohuniczky Ödön villája, ahol fogadta a kalocsai érseket? Bir-
toklástörténeti kutatás során a Záborszky villa adatai váltak is-
mertté, köztük a volt tulajdonos, Bohuniczky Ödöné is.

Vegyük sorba az ismert adatokat, eltekintve a felmérésből 
származó néhány négyszögöl különbségtől. 1857-ben örökölte 
Csík Károly veszprémi lakos, aki 1888. augusztus 22-én eladta 
Bohuniczky Ödön, akkor még veszprémi lakosnak. Tőle 1898 de-
cember 2-án Záborszky Gyula győri ügyvéd vette meg,tehát tíz 

A mai épületben 1944-től magyar katonai kórház működött, 
majd 1945 áprilisától orosz katonai kórházként funkcionált 1959-
ig. Az 1960-as teljes tatarozás után újra Postás Üdülőházként mű-
ködik napjainkban is. 

Egy ma is aktuális mondat: 
„A telep természetesen elsősorban a postás kartársak javát van hi-

vatva szolgálni, de férőhely esetén mindig szívesen látunk más szak-
beli tisztviselő kartársakat is. Ezáltal, de már avval is, hogy létesült 
e telep, és hiszem, hogy tele is lesz, hozzá fog járulni Balatonalmá-
di forgalmának és fürdőéletének fellendítéséhez, ami általában a ba-
latoni kultusz szempontjából is fontos, kívánatos és miniszter úr el-
gondolásába is bele illeszkedik. Isten áldása legyen a telepen és an-
nak lakóin!” (Báró Szalay Gábor 1935-ban elhangzott beszéde) 

Forrás: Postás Archívum 
Kovács István Honismereti és Városszépítő Kör 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia III.

Baross Gábor, a Magyar Kirá-
lyi Postatakarékpénztár nyugal-
mazott vezérigazgatója 

1918 – Gecső villa később Pos-
tás Üdülő a Bajcsy-Zs. úton
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az novemberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Testvérvárosi szerződés megerősítése
Balatonalmádi és a németországi Eggenfelden 15 évvel ezelőtt, 2000. 

október 21-én testvérvárosi szerződést kötött egymással. A szerződést 
kötő elődöket, Karl Riedler és dr. Kerényi László polgármestereket az a cél 
vezérelte, hogy a két város polgárai ismerjék meg egymást, emberi és kul-
turális kapcsolatok erősítésével hidat alkossanak ember és ember, város és 
város, ország és ország között. Az elmúlt 15 évben számos alkalommal lá-
togattak el egymáshoz a két város vezetői, képviselői, civil szervezetei. A 
helyi kulturális csoportok kölcsönösen felléptek egymás városának jeles 
rendezvényein, és rengeteg barátság szövődött a két település lakói kö-
zött. A kapcsolat ápolására létrejött az Eggenfelden–Balatonalmádi Bará-
ti Társaság, amelynek több száz tagja van mindkét partnervárosban; va-
lamint a két gimnázium között is élénk a szakmai és baráti kapcsolat. 
Városaink mai vezetői, Wolfgang Grubwinkler, Eggenfelden polgármeste-
re és Keszey János, Balatonalmádi polgármestere a szerződéskötés 15 éves 
jubileuma alkalmából október 10-én megerősítették városaink szövetsé-
gét a balatonalmádi városháza nagytermében, majd a jubileum alkalmá-

ból Eggenfelden és Balatonalmádi képviselő hölgyeiből és uraiból váloga-
tott csapatok játszottak „komoly” labdarúgó-mérkőzést a frissen avatott 
vörösberényi műfüves pályán. Mindkét eseményen részt vett dr. Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A szimbolikus fel-
vezető meccset a környék és Balatonalmádi fiatal csapatainak gyermek fo-
citornája követte. Este néptánccal egybekötött közös vacsorán találkoztak 
a két város képviselői és a Baráti Társaság bajor és magyar tagjai.

veszprem.gov.hu, nyitvatartási idő: hétfő 7.00-17.00, kedd 8.00-
16.00, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-18.00, péntek 8.00-13.00

dr. Tar Viktória hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal

Kaput tárt a Balatonalmádi Járási Hivatal 
foglalkoztatási osztálya 

Az országos, de még a megyei szint alatti is a munkanélküliség 
Balatonalmádiban – mondta a Foglalkoztatási Osztály (régi nevén 
Munkaügyi Kirendeltség) új épületének avatóján dr. Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az átalakítási munkálatokat követően október végén vehette bir-
tokba az ingatlant a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonal-
mádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.

Korábban már megírtuk, hogy a Baross utca 44. szám alatti épü-
let valaha lakóház volt, majd szakorvosi rendelő. Minthogy az egész-
ségház megépült, átmenetileg funkció nélkül maradt a kétszintes 
épület, mely továbbra is Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezi, ám tízéves időtartamra a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal ingyenes használatába került. 

A földszinten új arculatával fogadja a belépőket a köznyelvben 
csak „munkaügyi kirendeltségként” ismert Foglalkoztatási Osztály. 
Az ügyfélszolgálat, a tárgyalók, az irodák nemcsak „ügyfélbarát” ki-
alakításúak, de az ott dolgozóknak is megfelelő körülményeket biz-
tosítanak a napi munkavégzéshez.

Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően a járási hivatal vezető-
je, dr. Tar Viktória köszöntötte a megjelenteket, köztük Takács Sza-
bolcs kormánymegbízottat, aki elmondta, hogy a beruházás 61 mil-
lió forintba került, melyet uniós program finanszírozott. Szeret-
nénk – mondta –, hogy XXI. századi színvonalú, modern, környe-
zet- és ügyfélbarát hivatalokban fogadjuk a munkát keresőket, akik 
az ügyintézést követően elégedetten távoznak. Hozzáfűzte: szeretné, 
ha egyre kevesebben jönnének, mert az azt jelentené, hogy szakkép-
zettségüknek megfelelő munkát tudtak nekik ajánlani, s el is tud-
tak helyezkedni.

Dr. Kontrát Károly államtitkár hangsúlyozta, hogy Balatonalmá-
di város kedvező helyen áll a munkanélküliségi statisztikákban. A 
térség szempontjából mégis előnyös, hogy magasabb színvonalon, 
kulturáltabb körülmények közepette tudják fogadni, információk-
kal ellátni a hivatali dolgozókhoz fordulókat. A járás 5,1%-os mun-
kanélküliségi mutatója optimizmusra ad okot. A cél, hogy legyen 
munka – tette hozzá.

Lapunk kérdésére válaszolva Keszey János polgármester is remé-
nyét fejezte ki, hogy a kedvezőbb elhelyezkedésű épületet a város és 
a járás polgárai úgy tudják igénybe venni, hogy annak kézzelfogha-
tó haszna is legyen.

A Foglalkoztatási Osztály 2015. október 28. napjától változatlan 
ügyfélfogadási időben – az alábbi elérhetőségekkel - várja az ügy-
feleket. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály Címe: 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 44.,  
telefonszáma: +36 88 439 055, telefax: 88/439-379, honlap: http://
www.kormanyhivatal.hu, e-mail: balatonalmadi.foglalkoztatas@
veszprem.gov.hu, ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-14.00, kedd nincs, 
szerda 8.00-14.00, csütörtök 8.00-14.00, péntek 8.00-12.00.

Virágos és tiszta település Almádi
A harmadik díjat vehette át Balatonalmádi a Tiszta és virágos 

Veszprém megyéért versenyben.
Immáron tizennegyedik alkalommal hirdette meg a Veszprém 

megyei önkormányzat azt a virágosítási, településszépítési versenyt, 

melynek feltételeit fokozatosan finomították, igazították a közsé-
gek, városok lehetőségeihez és adottságaihoz. Az eredményhirdetés-
re a közelmúltban került sor Alsóörsön.

A tisztaság, a rend, a vonzó környezet nemcsak a vendéglátás 
egyik feltétele, hanem az otthonosság érzetéé, éppen ezért a verseny 
kiírása cseppet sem öncélú – hangzott el az ünnepélyes díjátadón.

Ebben az esztendőben 62 település vállalta a megmérettetést. Nem 
kevés munkát vállaltak a megyei önkormányzat munkatársai és a kép-
viselők, akik egyéb teendőik mellett két hónapon keresztül ellenőriz-
ték a jelölteket, s számos szempont szerint pontoztak. Vizsgálták töb-
bek között a közterületek tisztaságát, a virágosítást, a növények álla-
potát, de még a vízelvezető árkokra is kíváncsiak voltak (emlékezzünk 
csak a pár évvel korábbi csapadékos nyárra, amikor kisebb árvizek, el-
öntések alakultak ki a hanyagul kezelt vízelvezetőkre!). Ugyanakkor 
arra is kiterjedt a figyelmük, hogy az „utcabútornak” nevezett tárgya-
kat: padokat, játék és egyéb eszközöket is megtekintsék. Szempont 
volt továbbá az összhang, a komfortosság megfigyelése is.

A Városgondnokság vezetője – Agg Z. Tamás – elmondta, úgy érzi, 
hogy a díjazással a város utóbbi évek töretlen közterületi fejlesztései és 
azok lelkiismeretes, gondos fenntartási munkái kerültek elismerésre. Je-
lentősebb, komfortérzetet növelő beruházás volt az Egészségház meg-
épülését követően a „Doktorkert” kialakítása, a városközponti járdák 
felújítása, a Postaparkoló kiépítése, a Madách téri park, a Baross emlék-
park és a „Kézfogás Európa Szoborpark” megépítése, a fesztiváltér átépí-
tése, illetve az idén tavasszal elkészült – a mólót a Wesselényi strand fő-
bejáratával összekötő – sétány, illetve a József Attila úti járda és zöldsáv.  
 Az intézmény Almádiban 580 000 m2 közterületi zöldterületet ápol, 
amelyből kiemelten kezel 15 ha városközponti parkot. A napi figyel-
met és gondozást igénylő egynyári virágágyások területe 680 m2, a be-
ültetett növényszám mintegy 17 000 tő. Évelők és cserjék területe 2683 
m2, az ápolt sövények hossza 1740 folyóméter. Csaknem 100 közvilágí-
tási oszlopot díszítenek futómuskátlival, de szívesen használják ezt a nö-
vényt a VasútARTjáró és a berényi híd dekorálására is. 

A zöldterületek ápoltsága kizárólag a közterületek folyamatos ta-
karításával együtt érvényesül. A frekventált területek, parkok igé-
nyes, napi rendszerességgel történő fenntartását állandó területi fe-
lelősök látják el.

Fontos az utcai bútorzat – padok, köztéri szemetesek, jelző-, 
KRESZ- és információs táblák – az ívó- és szökőkutak folyamatos 
karbantartott állapotának a biztosítása, nemkülönben a 6 közterü-
leti játszótér elemeinek a karbantartása is. De ide sorolható az út-
burkolatok kátyúzási feladatainak elvégzése és a csapadékvíz-elveze-
tő rendszerek karbantartása is. Mindezen feladatok együttes ellátá-
sa biztosítja a közterületek komfortját, és jelenik meg bírálati szem-
pontként egy megyei, térségi vagy országos versenyen. 

A kiérdemelt elismerés elhivatottságot, folyamatos, kitartó és precíz 
munkavégzést feltételez és igazol vissza a Városgondnokság dolgozói ré-
széről. Köszönet érte! Az oldalpárt összeállította Zatkalik AndrásTestvérvárosi szerződés megerősítése

Kormányablak Balatonalmádiban is

Fotó: KPR

Tájékoztatás a Balatonalmádi Kormányablakban  
intézhető ügyekről

Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1. szám alatt található okmányiroda kormányablak-
ká történő átalakítása befejeződött. A felújítás uniós pályázat és ha-
zai forrás felhasználásával valósult meg, melynek eredményeképpen 
az épület akadálymentes bejárattal, a kormányablak megújult belső 
térrel, új tárgyalóval, háttérirodával és akadálymentes mosdóval vár-
ja ügyfeleit 2015. szeptember 15. napjától.

Tájékoztatom továbbá tisztelt ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi 
Kormányablak kibővült ügykörrel várja ügyfeleit minden hétközna-
pon az alábbi főbb ügytípusokban.

Okmányirodai ügyek: személyes okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, vezetői en-
gedély, Nemzeti Egységes Kártya, egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával 
kapcsolatos ügyek, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek).

Egyéb ügyek:, ügyfélkapu létesítése, állampolgársági ügyek, ÉTDR 
ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítási ügyek (utazási 
költségtérítés, TB kártya), nyugdíj ügyintézés, tájékoztatás nyújtása, 
papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás, ingatlan-nyil-
vántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat kiadása.

A kormányablakban intézhető ügyek teljes felsorolását a kor-
mányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mel-
lékletei tartalmazzák.

A Balatonalmádi Kormányablakban történő fizetés okmányirodai 
ügyekben bankkártyával és készpénzzel, egyéb ügytípusokban (pl. tu-
lajdoni lap és térképmásolat igénylése) kizárólag készpénzzel teljesít-
hető. A készpénzzel történő fizetés továbbra is lehetséges a Balatonal-
mádi Kormányablakban működő posta-partneri pénztárban.

Okmányirodai ügyekben továbbra is lehetőség van előzetes idő-
pontfoglalásra személyesen, telefonon, vagy a www.magyarorszag.
hu ill. a www.nyilvantarto.hu weboldalon keresztül. 

Változott a kormányablak ügyfélfogadási ideje, telefonos elérhe-
tősége és e-mail címe: Veszprém Megyei Kormányhivatal Balaton-
almádi Járási Hivatal Kormányablak osztály Címe: 8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1. telefonszáma: 88/550-264, 88/550-265, 
88/550-536, 88/550-537, telefaxszáma: 88/550-810, honlap: http://
www.kormanyhivatal.hu, e-mail: balatonalmadi.kormanyablak@

„Doktorkert”

Fotó: Zatkalik
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az novemberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Testvérvárosi szerződés megerősítése
Balatonalmádi és a németországi Eggenfelden 15 évvel ezelőtt, 2000. 

október 21-én testvérvárosi szerződést kötött egymással. A szerződést 
kötő elődöket, Karl Riedler és dr. Kerényi László polgármestereket az a cél 
vezérelte, hogy a két város polgárai ismerjék meg egymást, emberi és kul-
turális kapcsolatok erősítésével hidat alkossanak ember és ember, város és 
város, ország és ország között. Az elmúlt 15 évben számos alkalommal lá-
togattak el egymáshoz a két város vezetői, képviselői, civil szervezetei. A 
helyi kulturális csoportok kölcsönösen felléptek egymás városának jeles 
rendezvényein, és rengeteg barátság szövődött a két település lakói kö-
zött. A kapcsolat ápolására létrejött az Eggenfelden–Balatonalmádi Bará-
ti Társaság, amelynek több száz tagja van mindkét partnervárosban; va-
lamint a két gimnázium között is élénk a szakmai és baráti kapcsolat. 
Városaink mai vezetői, Wolfgang Grubwinkler, Eggenfelden polgármeste-
re és Keszey János, Balatonalmádi polgármestere a szerződéskötés 15 éves 
jubileuma alkalmából október 10-én megerősítették városaink szövetsé-
gét a balatonalmádi városháza nagytermében, majd a jubileum alkalmá-

ból Eggenfelden és Balatonalmádi képviselő hölgyeiből és uraiból váloga-
tott csapatok játszottak „komoly” labdarúgó-mérkőzést a frissen avatott 
vörösberényi műfüves pályán. Mindkét eseményen részt vett dr. Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. A szimbolikus fel-
vezető meccset a környék és Balatonalmádi fiatal csapatainak gyermek fo-
citornája követte. Este néptánccal egybekötött közös vacsorán találkoztak 
a két város képviselői és a Baráti Társaság bajor és magyar tagjai.

veszprem.gov.hu, nyitvatartási idő: hétfő 7.00-17.00, kedd 8.00-
16.00, szerda 8.00-16.00, csütörtök 8.00-18.00, péntek 8.00-13.00

dr. Tar Viktória hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal

Kaput tárt a Balatonalmádi Járási Hivatal 
foglalkoztatási osztálya 

Az országos, de még a megyei szint alatti is a munkanélküliség 
Balatonalmádiban – mondta a Foglalkoztatási Osztály (régi nevén 
Munkaügyi Kirendeltség) új épületének avatóján dr. Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Az átalakítási munkálatokat követően október végén vehette bir-
tokba az ingatlant a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonal-
mádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.

Korábban már megírtuk, hogy a Baross utca 44. szám alatti épü-
let valaha lakóház volt, majd szakorvosi rendelő. Minthogy az egész-
ségház megépült, átmenetileg funkció nélkül maradt a kétszintes 
épület, mely továbbra is Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
tulajdonát képezi, ám tízéves időtartamra a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal ingyenes használatába került. 

A földszinten új arculatával fogadja a belépőket a köznyelvben 
csak „munkaügyi kirendeltségként” ismert Foglalkoztatási Osztály. 
Az ügyfélszolgálat, a tárgyalók, az irodák nemcsak „ügyfélbarát” ki-
alakításúak, de az ott dolgozóknak is megfelelő körülményeket biz-
tosítanak a napi munkavégzéshez.

Az ünnepélyes szalagátvágást megelőzően a járási hivatal vezető-
je, dr. Tar Viktória köszöntötte a megjelenteket, köztük Takács Sza-
bolcs kormánymegbízottat, aki elmondta, hogy a beruházás 61 mil-
lió forintba került, melyet uniós program finanszírozott. Szeret-
nénk – mondta –, hogy XXI. századi színvonalú, modern, környe-
zet- és ügyfélbarát hivatalokban fogadjuk a munkát keresőket, akik 
az ügyintézést követően elégedetten távoznak. Hozzáfűzte: szeretné, 
ha egyre kevesebben jönnének, mert az azt jelentené, hogy szakkép-
zettségüknek megfelelő munkát tudtak nekik ajánlani, s el is tud-
tak helyezkedni.

Dr. Kontrát Károly államtitkár hangsúlyozta, hogy Balatonalmá-
di város kedvező helyen áll a munkanélküliségi statisztikákban. A 
térség szempontjából mégis előnyös, hogy magasabb színvonalon, 
kulturáltabb körülmények közepette tudják fogadni, információk-
kal ellátni a hivatali dolgozókhoz fordulókat. A járás 5,1%-os mun-
kanélküliségi mutatója optimizmusra ad okot. A cél, hogy legyen 
munka – tette hozzá.

Lapunk kérdésére válaszolva Keszey János polgármester is remé-
nyét fejezte ki, hogy a kedvezőbb elhelyezkedésű épületet a város és 
a járás polgárai úgy tudják igénybe venni, hogy annak kézzelfogha-
tó haszna is legyen.

A Foglalkoztatási Osztály 2015. október 28. napjától változatlan 
ügyfélfogadási időben – az alábbi elérhetőségekkel - várja az ügy-
feleket. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály Címe: 8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 44.,  
telefonszáma: +36 88 439 055, telefax: 88/439-379, honlap: http://
www.kormanyhivatal.hu, e-mail: balatonalmadi.foglalkoztatas@
veszprem.gov.hu, ügyfélfogadási idő: hétfő 8.00-14.00, kedd nincs, 
szerda 8.00-14.00, csütörtök 8.00-14.00, péntek 8.00-12.00.

Virágos és tiszta település Almádi
A harmadik díjat vehette át Balatonalmádi a Tiszta és virágos 

Veszprém megyéért versenyben.
Immáron tizennegyedik alkalommal hirdette meg a Veszprém 

megyei önkormányzat azt a virágosítási, településszépítési versenyt, 

melynek feltételeit fokozatosan finomították, igazították a közsé-
gek, városok lehetőségeihez és adottságaihoz. Az eredményhirdetés-
re a közelmúltban került sor Alsóörsön.

A tisztaság, a rend, a vonzó környezet nemcsak a vendéglátás 
egyik feltétele, hanem az otthonosság érzetéé, éppen ezért a verseny 
kiírása cseppet sem öncélú – hangzott el az ünnepélyes díjátadón.

Ebben az esztendőben 62 település vállalta a megmérettetést. Nem 
kevés munkát vállaltak a megyei önkormányzat munkatársai és a kép-
viselők, akik egyéb teendőik mellett két hónapon keresztül ellenőriz-
ték a jelölteket, s számos szempont szerint pontoztak. Vizsgálták töb-
bek között a közterületek tisztaságát, a virágosítást, a növények álla-
potát, de még a vízelvezető árkokra is kíváncsiak voltak (emlékezzünk 
csak a pár évvel korábbi csapadékos nyárra, amikor kisebb árvizek, el-
öntések alakultak ki a hanyagul kezelt vízelvezetőkre!). Ugyanakkor 
arra is kiterjedt a figyelmük, hogy az „utcabútornak” nevezett tárgya-
kat: padokat, játék és egyéb eszközöket is megtekintsék. Szempont 
volt továbbá az összhang, a komfortosság megfigyelése is.

A Városgondnokság vezetője – Agg Z. Tamás – elmondta, úgy érzi, 
hogy a díjazással a város utóbbi évek töretlen közterületi fejlesztései és 
azok lelkiismeretes, gondos fenntartási munkái kerültek elismerésre. Je-
lentősebb, komfortérzetet növelő beruházás volt az Egészségház meg-
épülését követően a „Doktorkert” kialakítása, a városközponti járdák 
felújítása, a Postaparkoló kiépítése, a Madách téri park, a Baross emlék-
park és a „Kézfogás Európa Szoborpark” megépítése, a fesztiváltér átépí-
tése, illetve az idén tavasszal elkészült – a mólót a Wesselényi strand fő-
bejáratával összekötő – sétány, illetve a József Attila úti járda és zöldsáv.  
 Az intézmény Almádiban 580 000 m2 közterületi zöldterületet ápol, 
amelyből kiemelten kezel 15 ha városközponti parkot. A napi figyel-
met és gondozást igénylő egynyári virágágyások területe 680 m2, a be-
ültetett növényszám mintegy 17 000 tő. Évelők és cserjék területe 2683 
m2, az ápolt sövények hossza 1740 folyóméter. Csaknem 100 közvilágí-
tási oszlopot díszítenek futómuskátlival, de szívesen használják ezt a nö-
vényt a VasútARTjáró és a berényi híd dekorálására is. 

A zöldterületek ápoltsága kizárólag a közterületek folyamatos ta-
karításával együtt érvényesül. A frekventált területek, parkok igé-
nyes, napi rendszerességgel történő fenntartását állandó területi fe-
lelősök látják el.

Fontos az utcai bútorzat – padok, köztéri szemetesek, jelző-, 
KRESZ- és információs táblák – az ívó- és szökőkutak folyamatos 
karbantartott állapotának a biztosítása, nemkülönben a 6 közterü-
leti játszótér elemeinek a karbantartása is. De ide sorolható az út-
burkolatok kátyúzási feladatainak elvégzése és a csapadékvíz-elveze-
tő rendszerek karbantartása is. Mindezen feladatok együttes ellátá-
sa biztosítja a közterületek komfortját, és jelenik meg bírálati szem-
pontként egy megyei, térségi vagy országos versenyen. 

A kiérdemelt elismerés elhivatottságot, folyamatos, kitartó és precíz 
munkavégzést feltételez és igazol vissza a Városgondnokság dolgozói ré-
széről. Köszönet érte! Az oldalpárt összeállította Zatkalik AndrásTestvérvárosi szerződés megerősítése

Kormányablak Balatonalmádiban is

Fotó: KPR

Tájékoztatás a Balatonalmádi Kormányablakban  
intézhető ügyekről

Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi, Szé-
chenyi sétány 1. szám alatt található okmányiroda kormányablak-
ká történő átalakítása befejeződött. A felújítás uniós pályázat és ha-
zai forrás felhasználásával valósult meg, melynek eredményeképpen 
az épület akadálymentes bejárattal, a kormányablak megújult belső 
térrel, új tárgyalóval, háttérirodával és akadálymentes mosdóval vár-
ja ügyfeleit 2015. szeptember 15. napjától.

Tájékoztatom továbbá tisztelt ügyfeleinket, hogy a Balatonalmádi 
Kormányablak kibővült ügykörrel várja ügyfeleit minden hétközna-
pon az alábbi főbb ügytípusokban.

Okmányirodai ügyek: személyes okmányokkal kapcsolatos ügyek 
(személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, vezetői en-
gedély, Nemzeti Egységes Kártya, egyéni vállalkozói igazolvánnyal 
kapcsolatos ügyek, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával 
kapcsolatos ügyek, gépjárművekkel kapcsolatos ügyek).

Egyéb ügyek:, ügyfélkapu létesítése, állampolgársági ügyek, ÉTDR 
ügyek, családtámogatási ügyek, egészségbiztosítási ügyek (utazási 
költségtérítés, TB kártya), nyugdíj ügyintézés, tájékoztatás nyújtása, 
papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás, ingatlan-nyil-
vántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat kiadása.

A kormányablakban intézhető ügyek teljes felsorolását a kor-
mányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet mel-
lékletei tartalmazzák.

A Balatonalmádi Kormányablakban történő fizetés okmányirodai 
ügyekben bankkártyával és készpénzzel, egyéb ügytípusokban (pl. tu-
lajdoni lap és térképmásolat igénylése) kizárólag készpénzzel teljesít-
hető. A készpénzzel történő fizetés továbbra is lehetséges a Balatonal-
mádi Kormányablakban működő posta-partneri pénztárban.

Okmányirodai ügyekben továbbra is lehetőség van előzetes idő-
pontfoglalásra személyesen, telefonon, vagy a www.magyarorszag.
hu ill. a www.nyilvantarto.hu weboldalon keresztül. 

Változott a kormányablak ügyfélfogadási ideje, telefonos elérhe-
tősége és e-mail címe: Veszprém Megyei Kormányhivatal Balaton-
almádi Járási Hivatal Kormányablak osztály Címe: 8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1. telefonszáma: 88/550-264, 88/550-265, 
88/550-536, 88/550-537, telefaxszáma: 88/550-810, honlap: http://
www.kormanyhivatal.hu, e-mail: balatonalmadi.kormanyablak@

„Doktorkert”

Fotó: Zatkalik
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KrónikaKrónika
A képviselő-testületi ülésről

Beszámoltak az önkormányzat közalapítványai a 2014. évi tevé-
kenységükről. A Közbiztonsági Közalapítvány beszámolójából kide-
rül, hogy a polgárőrség idén ünnepelte 15 éves fennállását és támo-
gatták a Rendőrkapitányság új épületének berendezését is. Az „Al-
mádiért” Közalapítvány szervezésében és támogatásában megvaló-
sult jelentősebb rendezvények között volt a Péter-Pál Napi Vigada-
lom, Cimbora Klub, Országos Cimbora Találkozó, „Almádiák” gyer-
mek helytörténeti témanapok, Mandulás „Égig érő fa” néptánc, nép-
zene és kézműves tábor, Mandulás Családi Táncház, Almádi Nép-
táncest. A közalapítvány segítette továbbá a városban működő ama-
tőr művészeti csoportok tevékenységét, közreműködött a Balatonal-
mádi kistérségi Egészségügyi Központ által szervezett programokban, 
részt vett a várost bemutató képeslap gyűjtemény archiválásában, el-
készítette az „Almádi anno…” II. könyvet, a 2015. évi falinaptárt és 
nem utolsó sorban megjelentette havonta az Új Almádi Újságot ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelelően. Az Együtt-egymásért Közala-
pítvány tavalyi évben is kiírta a pályázatot a szociálisan rászorulók téli 
fűtésének támogatására, melyben már nemcsak a fa, hanem a villany 
és gázfűtéssel kapcsolatos igényeket is fogadni tudtak. Első körben 35 
család támogatása valósult meg, majd a tél idei évre eső hónapjaiban 
további 19 fő részesült ilyenfajta segítségben. A 70 év feletti korosz-
tály jelentős része, összesen 1012 fő vehetett át karácsony előtt aján-
dékutalványt a közalapítvány közreműködésével. 

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete az Önkor-
mányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja – az utcai szo-
ciális munka szolgáltatása mellett – a hajléktalan személyek átme-
neti szállását. A szervezet krízisautó szolgálat működtetéséhez kért 
támogatást, melyet 2 fő utcai szociális munkás bérére és közterhei-
re, illetve felhasznált üzemanyag költségre, eszközökre fordítana. A 
képviselő-testület támogatta a kérelmet.

A Rekard Heliosz Bt. egy mobil applikáción keresztüli strand 
jegyvásárlás lehetőségével fordult az önkormányzathoz. A jegyeket 
az OTP Mobil által kifejlesztett és üzemeltetett Simple Rendszer-
ben tennék elérhetővé a felhasználók számára, vagyis bárki a Simple 
Applikáció letöltését és az abban történő regisztrációt követően elő-
vételben, online módon, készpénzmentes fizetéssel vásárolhatna be-
lépőjegyet. A képviselő-testület az önkormányzat által üzemeltetett 
strandokon, a Simple Applikáción keresztül történő jegyvásárlás le-
hetőségét elviekben támogatta, részleteiről viszont később, a 2016. 
évi strandjegy árak megállapításakor dönt. 

Az önkormányzat tájépítészeti koncepciót készíttetett a Balatonal-
mádi Laposa Dániel utca–Veszprémi út sarok–Templom tér által hatá-
rolt területre. A tervdokumentációban szereplő Balatonalmádi Veszpré-
mi út–Thököly u. kereszteződéséhez megvalósítani tervezett körforga-
lom szándékolt kialakítására azonban belátható időn belül nem kerül-
het sor a beruházás anyagi terhe és összetettsége miatt. Mód van azon-
ban a Laposa Dániel utca–Veszprémi út sarkán található közterületre 
pihenő- és várakozótér kialakítására. A képviselő-testület a közel bruttó 
11,7 millió forint parkrendezési fejlesztést jóváhagyta. 

Gráfik Imre elnök beszámolt a Városi Értéktár Bizottság elmúlt 
félévi munkájáról, melyből kiderült, hogy folytatódtak a helyi érté-
kekről szóló előadások, Balatonalmádi helyt adott a nyár folyamán 
a Megyei Értéktár Bizottság rendezvényének, a Wesselényi stran-
don megrendezték a Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért 
nyílt bajnokságot, a Turisztikai Egyesület felkérésére részt vettek a 
Hungarikum Fesztiválon és a Művészetek Völgye idei évi program-
ján is a szervezők meghívására. Helyi értéktárunk újabb értékekkel 
gazdagodhatott, mégpedig: Csalló pálinka, látványszövöde, varró-
tanoda, strandkönyvtár. Pályázati támogatásból elkészült „Balaton-
almádi Értékei” címmel helyi értékeinket tartalmazó útikönyv, és 

Ködbe burkolózik hegy, völgy
Bizony vége van a nyárnak, egyre hűvösebbek a reggelek, jól esik 

estére a lakások langyossága. Az időjárás hűvösebbre fordulása éle-
tünk minden területén hatással van ránk, de legjobban talán a köz-
lekedésünkre.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közlekedésben mindenki 
egyenrangú résztvevő fél, úgy a gyalogos, kerékpáros, motoros, au-
tós, mint a kamionos.

A balesetek csak az egymásra figyeléssel, az egymás iránt tanúsí-
tott türelemmel kerülhetők el! És persze a közlekedési viszonyok, 
körülmények figyelembe vételével!

Rövidebbek a gyakran borús, ködös nappalok, párásak a reggelek, 
nedvesek az utak, csúsznak a falevelek, és mi továbbra is sietünk.

Ilyen körülmények között a jól láthatóság kiemelt jelentőségű. 
Erre a balesetmegelőzési tényre hívja fel a figyelmet az Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság, már több éve megújuló kampánya „Lát-
ni és látszani” szlogennel. Az október 1. és december 15. között meg-
hirdetett akcióhoz csatlakoztak optikusok, gépjármű szerelők, szervi-
zek, ahol a látásunkat, autóink „szemét” lehet térítésmentesen meg-
vizsgáltatni, és a rendőrség is fokozott közúti ellenőrzéssel.

A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősor-
ban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést. 

A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek vi-
lágítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 

A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó fo-
lyadék feltöltése mellett itt az ideje a gumicserének. A fagyos, je-
ges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem nyújt biz-
tonságot.

A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési 
tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel járó 
balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem megfelelően 
megválasztott sebesség okozza. 

A klímaberendezés karbantartása a belső párásodás megelőzését 
szolgálja. Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, taka-
rót érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.

Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, ele-
gendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.

A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak 
a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra is vonatkozik! 

A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felsze-
relések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését 
szolgálják, ezért – ugyan csak külterületen kötelező – de tanácsos 
azokat lakott területen belül is viselni este, éjszaka, rossz látási vi-
szonyok között.

Stanka Mária c. r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-
tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rend-
jéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma, a 
vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel 
rendelkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező ven-
dégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás sze-
mélyes adatokat nem tartalmazhat.
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény értelmében a megyei, 
fővárosi kormányhivatal az adatgyűjtést végrehajtó szerv kezde-
ményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki a szabálysze-
rűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az elő-
írt határidőre teljesíti. A közigazgatási bírság összege természetes 
személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 
2 000 000 Forintig terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysér-
téssel érintett adatszolgáltatásonként történik.
Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető hon-
lapunkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyom-
tatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú irodában, 
telefon +36 88 542 447) hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben. 
Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási hatósági 
eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüket az 
előírt módon és határidőben teljesítsék. dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

még egy kiadvány, melyek butatójára 2015. november 9-én 17 óra-
kor kerül sor a Pannónia olvasótermében.

Jogszabályi változásokból eredően az önkormányzatoknak 2015. 
október 31-ig felül kell vizsgálniuk gyermekjóléti és családsegíté-
si feladatellátásuk módját. Településünk a korábbi évekhez hason-
lóan továbbra is társulási formában kívánja ellátni ezen szolgáltatá-
sokat a házi segítségnyújtással egyetemben. Az új szabályozással kö-
telező minden járásszékhely településnek – így Balatonalmádinak 
is –, új intézményként egy gyermekjóléti és családsegítő központot 
létrehozni, amely az egész járás településein látja el a jogszabályok-
ban meghatározott feladatokat, többek között a hatósági döntése-
ket előkészítő munkát.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése együttműködési 
szándékkal fordult az önkormányzathoz a 2014-2020 programozási 
időszakban tervezett megyei fejlesztések előkészítésére és összehan-
golására irányuló projektterv benyújtásával kapcsolatosan. A pro-
jekt megvalósítása során az elvégzendő szakmai feladatokba a Me-
gyei önkormányzat külső szakértők bevonását tervezi. A képvise-
lő-testület hozzájárult az együttműködés kialakításához és biztosítja 
2 fő közreműködő szakember kijelölését.

Döntés született többek között a napköziotthonos óvodák előirány-
zat módosítási kérelmét illetően, a Rákóczi u. 43. szám alatti irodahe-
lyiségek, a Mátyás király út 27. szám alatti ingatlan hasznosítása, a Si-
rály u. 2. szám alatti strandon lévő üzlethelyiségek bérletével, a SSYK 
Grill Kft. Wesselényi strandon lévő büfével kapcsolatos kérelme, továb-
bá több ingatlan elidegenítésére vonatkozó kérelmének tárgyában is.

Bolhapiaci tájékoztató
Örömmel értesítek minden bolhapiac iránt érdeklődőt, hogy a 
2015. november 2-i civil fórumon előadott kérésünket városunk 
vezetői jogosnak találták, így a bolhapiacok télen a Pannónia 
Kulturális Központban lesznek megtartva 8-12 óra között.
A következő alkalmak tehát: november 29., december 20. (az 
ünnepek miatt nem az utolsó vasárnapon), január 31., február 
28., március 27. 
Áprilistól a remélhetőleg már jó időjárási körülmények között is-
mét a Baross Gábor utcai piac területén lehet a hónapok utol-
só vasárnapjain a háztartásokban összegyűlt felesleges használt 
holmikat áruba bocsátani.  Győri Miklósné 

Családosok istentisztelete 
,,Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az 

égen is megmutattad felségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is 
építed hatalmadat.”(Zsolt.8:1-3)

A fent említett zsoltár szavai nyomán hangzott az igehirdetés Faust Gyu-
la református lelkipásztortól október 18-án, családosok istentiszteletén a 
vörösberényi református templomban. Nagyon fontos, hogy a család tagjai 
tudjanak egymás gondjairól, örömeiről, hogy a családban meg tudjuk fog-
ni egymás kezét. Csak akkor lesz bennünk erő, egymáshoz való odahajolás, 
ha Krisztus szeretete ölel át bennünket. Idősek,fiatalok és gyerekek együtt 
örvendeztünk a családosok vasárnapján Isten bátorító igéjének. Az igehir-
detést egy bibliai történet bábjátékkal való bemutatása követte.

Édesanyaként és lelkipásztorként számomra fontos, hogy a számító-
gép és a televízió világában a keresztyén értékeket gyermekeink szint-
jén és nyelvén adjuk át úgy, hogy eljusson a szívükig. Istennek adok 
hálát, hogy Sámuel születésének és ifjúkorának a története a bábjele-
net bemutatásával nem csupán felkeltette a gyerekek Szentírás iránti ér-
deklődését, hanem interaktívan részt vettek Sámuel elhívásában. ,,Szólj 
Uram, mert hallja a te szolgád!” A bibliai aranymondást mintegy hitval-
lásként vallották a gyerekek a bibliai ifjú Sámuellel. A közös éneklés és 
imádság által az Úr még inkább összekapcsolta a szülőket gyermekeik-
kel. Istennek mondunk köszönetet ezért az alkalomért. Bennünk él a 
remény, hogy a jövőben vasárnaponként gyermek-istentiszteleten nö-
vekvő számban, rendszeresen találkozunk gyermekeinkkel (minden va-
sárnap 10.30 órától a vörösberényi református gyülekezeti teremben). 
A családosok istentisztelete meghitt hangulatú szeretetvendégséggel zá-
rult. Isten gazdag áldását kérem a gyülekezet tagjainak életére és szolgá-
latára. Tamás Orsolya lelkipásztor Meghívó

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. november 17-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében 
(Városház tér 4.) melyre minden érdeklődő állampolgárt tiszte-
lettel vár.
Napirend: tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról
A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság „Közbiztonsági egyeztető fórumot” tart, melyben 
a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város közbiztonsági hely-
zetéről, az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól. 

Keszey János polgármester

Közlemény
Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, 
Kandó K. u. 11-13.) felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulaj-
donosokat, a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági öve-
zetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozat-
lan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának el-
végzésére. A részletes felhívás elérhető a város honlapján: www.
balatonalmadi.hu/files/1013/9219/1698/gallyazas2013.pdf

Ingyen kivágjuk ...
... ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy dekora-
tív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, novem-
ber hónapban. Telefon +36 88 542 561.

Balatonalmádi Városgondnokság
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KrónikaKrónika
A képviselő-testületi ülésről

Beszámoltak az önkormányzat közalapítványai a 2014. évi tevé-
kenységükről. A Közbiztonsági Közalapítvány beszámolójából kide-
rül, hogy a polgárőrség idén ünnepelte 15 éves fennállását és támo-
gatták a Rendőrkapitányság új épületének berendezését is. Az „Al-
mádiért” Közalapítvány szervezésében és támogatásában megvaló-
sult jelentősebb rendezvények között volt a Péter-Pál Napi Vigada-
lom, Cimbora Klub, Országos Cimbora Találkozó, „Almádiák” gyer-
mek helytörténeti témanapok, Mandulás „Égig érő fa” néptánc, nép-
zene és kézműves tábor, Mandulás Családi Táncház, Almádi Nép-
táncest. A közalapítvány segítette továbbá a városban működő ama-
tőr művészeti csoportok tevékenységét, közreműködött a Balatonal-
mádi kistérségi Egészségügyi Központ által szervezett programokban, 
részt vett a várost bemutató képeslap gyűjtemény archiválásában, el-
készítette az „Almádi anno…” II. könyvet, a 2015. évi falinaptárt és 
nem utolsó sorban megjelentette havonta az Új Almádi Újságot ko-
rábbi évek gyakorlatának megfelelően. Az Együtt-egymásért Közala-
pítvány tavalyi évben is kiírta a pályázatot a szociálisan rászorulók téli 
fűtésének támogatására, melyben már nemcsak a fa, hanem a villany 
és gázfűtéssel kapcsolatos igényeket is fogadni tudtak. Első körben 35 
család támogatása valósult meg, majd a tél idei évre eső hónapjaiban 
további 19 fő részesült ilyenfajta segítségben. A 70 év feletti korosz-
tály jelentős része, összesen 1012 fő vehetett át karácsony előtt aján-
dékutalványt a közalapítvány közreműködésével. 

A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete az Önkor-
mányzattal kötött ellátási szerződés alapján biztosítja – az utcai szo-
ciális munka szolgáltatása mellett – a hajléktalan személyek átme-
neti szállását. A szervezet krízisautó szolgálat működtetéséhez kért 
támogatást, melyet 2 fő utcai szociális munkás bérére és közterhei-
re, illetve felhasznált üzemanyag költségre, eszközökre fordítana. A 
képviselő-testület támogatta a kérelmet.

A Rekard Heliosz Bt. egy mobil applikáción keresztüli strand 
jegyvásárlás lehetőségével fordult az önkormányzathoz. A jegyeket 
az OTP Mobil által kifejlesztett és üzemeltetett Simple Rendszer-
ben tennék elérhetővé a felhasználók számára, vagyis bárki a Simple 
Applikáció letöltését és az abban történő regisztrációt követően elő-
vételben, online módon, készpénzmentes fizetéssel vásárolhatna be-
lépőjegyet. A képviselő-testület az önkormányzat által üzemeltetett 
strandokon, a Simple Applikáción keresztül történő jegyvásárlás le-
hetőségét elviekben támogatta, részleteiről viszont később, a 2016. 
évi strandjegy árak megállapításakor dönt. 

Az önkormányzat tájépítészeti koncepciót készíttetett a Balatonal-
mádi Laposa Dániel utca–Veszprémi út sarok–Templom tér által hatá-
rolt területre. A tervdokumentációban szereplő Balatonalmádi Veszpré-
mi út–Thököly u. kereszteződéséhez megvalósítani tervezett körforga-
lom szándékolt kialakítására azonban belátható időn belül nem kerül-
het sor a beruházás anyagi terhe és összetettsége miatt. Mód van azon-
ban a Laposa Dániel utca–Veszprémi út sarkán található közterületre 
pihenő- és várakozótér kialakítására. A képviselő-testület a közel bruttó 
11,7 millió forint parkrendezési fejlesztést jóváhagyta. 

Gráfik Imre elnök beszámolt a Városi Értéktár Bizottság elmúlt 
félévi munkájáról, melyből kiderült, hogy folytatódtak a helyi érté-
kekről szóló előadások, Balatonalmádi helyt adott a nyár folyamán 
a Megyei Értéktár Bizottság rendezvényének, a Wesselényi stran-
don megrendezték a Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért 
nyílt bajnokságot, a Turisztikai Egyesület felkérésére részt vettek a 
Hungarikum Fesztiválon és a Művészetek Völgye idei évi program-
ján is a szervezők meghívására. Helyi értéktárunk újabb értékekkel 
gazdagodhatott, mégpedig: Csalló pálinka, látványszövöde, varró-
tanoda, strandkönyvtár. Pályázati támogatásból elkészült „Balaton-
almádi Értékei” címmel helyi értékeinket tartalmazó útikönyv, és 

Ködbe burkolózik hegy, völgy
Bizony vége van a nyárnak, egyre hűvösebbek a reggelek, jól esik 

estére a lakások langyossága. Az időjárás hűvösebbre fordulása éle-
tünk minden területén hatással van ránk, de legjobban talán a köz-
lekedésünkre.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a közlekedésben mindenki 
egyenrangú résztvevő fél, úgy a gyalogos, kerékpáros, motoros, au-
tós, mint a kamionos.

A balesetek csak az egymásra figyeléssel, az egymás iránt tanúsí-
tott türelemmel kerülhetők el! És persze a közlekedési viszonyok, 
körülmények figyelembe vételével!

Rövidebbek a gyakran borús, ködös nappalok, párásak a reggelek, 
nedvesek az utak, csúsznak a falevelek, és mi továbbra is sietünk.

Ilyen körülmények között a jól láthatóság kiemelt jelentőségű. 
Erre a balesetmegelőzési tényre hívja fel a figyelmet az Országos 
Balesetmegelőzési Bizottság, már több éve megújuló kampánya „Lát-
ni és látszani” szlogennel. Az október 1. és december 15. között meg-
hirdetett akcióhoz csatlakoztak optikusok, gépjármű szerelők, szervi-
zek, ahol a látásunkat, autóink „szemét” lehet térítésmentesen meg-
vizsgáltatni, és a rendőrség is fokozott közúti ellenőrzéssel.

A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés elsősor-
ban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést. 

A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek vi-
lágítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 

A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó fo-
lyadék feltöltése mellett itt az ideje a gumicserének. A fagyos, je-
ges, nedves utakon, +7 fok alatt a nyári gumi már nem nyújt biz-
tonságot.

A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezetési 
tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel járó 
balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem megfelelően 
megválasztott sebesség okozza. 

A klímaberendezés karbantartása a belső párásodás megelőzését 
szolgálja. Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, taka-
rót érdemes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.

Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, ele-
gendő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.

A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési feltétel, nemcsak 
a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre, a gyalogosokra és 
kerékpárosokra is vonatkozik! 

A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros láthatósági felsze-
relések, kiegészítők komoly sérülésekkel járó balesetek megelőzését 
szolgálják, ezért – ugyan csak külterületen kötelező – de tanácsos 
azokat lakott területen belül is viselni este, éjszaka, rossz látási vi-
szonyok között.

Stanka Mária c. r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-
tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rend-
jéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma, a 
vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel 
rendelkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező ven-
dégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás sze-
mélyes adatokat nem tartalmazhat.
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény értelmében a megyei, 
fővárosi kormányhivatal az adatgyűjtést végrehajtó szerv kezde-
ményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, aki a szabálysze-
rűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást nem az elő-
írt határidőre teljesíti. A közigazgatási bírság összege természetes 
személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi személyi-
séggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 
2 000 000 Forintig terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysér-
téssel érintett adatszolgáltatásonként történik.
Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető hon-
lapunkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyom-
tatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú irodában, 
telefon +36 88 542 447) hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben. 
Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási hatósági 
eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüket az 
előírt módon és határidőben teljesítsék. dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

még egy kiadvány, melyek butatójára 2015. november 9-én 17 óra-
kor kerül sor a Pannónia olvasótermében.

Jogszabályi változásokból eredően az önkormányzatoknak 2015. 
október 31-ig felül kell vizsgálniuk gyermekjóléti és családsegíté-
si feladatellátásuk módját. Településünk a korábbi évekhez hason-
lóan továbbra is társulási formában kívánja ellátni ezen szolgáltatá-
sokat a házi segítségnyújtással egyetemben. Az új szabályozással kö-
telező minden járásszékhely településnek – így Balatonalmádinak 
is –, új intézményként egy gyermekjóléti és családsegítő központot 
létrehozni, amely az egész járás településein látja el a jogszabályok-
ban meghatározott feladatokat, többek között a hatósági döntése-
ket előkészítő munkát.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése együttműködési 
szándékkal fordult az önkormányzathoz a 2014-2020 programozási 
időszakban tervezett megyei fejlesztések előkészítésére és összehan-
golására irányuló projektterv benyújtásával kapcsolatosan. A pro-
jekt megvalósítása során az elvégzendő szakmai feladatokba a Me-
gyei önkormányzat külső szakértők bevonását tervezi. A képvise-
lő-testület hozzájárult az együttműködés kialakításához és biztosítja 
2 fő közreműködő szakember kijelölését.

Döntés született többek között a napköziotthonos óvodák előirány-
zat módosítási kérelmét illetően, a Rákóczi u. 43. szám alatti irodahe-
lyiségek, a Mátyás király út 27. szám alatti ingatlan hasznosítása, a Si-
rály u. 2. szám alatti strandon lévő üzlethelyiségek bérletével, a SSYK 
Grill Kft. Wesselényi strandon lévő büfével kapcsolatos kérelme, továb-
bá több ingatlan elidegenítésére vonatkozó kérelmének tárgyában is.

Bolhapiaci tájékoztató
Örömmel értesítek minden bolhapiac iránt érdeklődőt, hogy a 
2015. november 2-i civil fórumon előadott kérésünket városunk 
vezetői jogosnak találták, így a bolhapiacok télen a Pannónia 
Kulturális Központban lesznek megtartva 8-12 óra között.
A következő alkalmak tehát: november 29., december 20. (az 
ünnepek miatt nem az utolsó vasárnapon), január 31., február 
28., március 27. 
Áprilistól a remélhetőleg már jó időjárási körülmények között is-
mét a Baross Gábor utcai piac területén lehet a hónapok utol-
só vasárnapjain a háztartásokban összegyűlt felesleges használt 
holmikat áruba bocsátani.  Győri Miklósné 

Családosok istentisztelete 
,,Ó Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az 

égen is megmutattad felségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is 
építed hatalmadat.”(Zsolt.8:1-3)

A fent említett zsoltár szavai nyomán hangzott az igehirdetés Faust Gyu-
la református lelkipásztortól október 18-án, családosok istentiszteletén a 
vörösberényi református templomban. Nagyon fontos, hogy a család tagjai 
tudjanak egymás gondjairól, örömeiről, hogy a családban meg tudjuk fog-
ni egymás kezét. Csak akkor lesz bennünk erő, egymáshoz való odahajolás, 
ha Krisztus szeretete ölel át bennünket. Idősek,fiatalok és gyerekek együtt 
örvendeztünk a családosok vasárnapján Isten bátorító igéjének. Az igehir-
detést egy bibliai történet bábjátékkal való bemutatása követte.

Édesanyaként és lelkipásztorként számomra fontos, hogy a számító-
gép és a televízió világában a keresztyén értékeket gyermekeink szint-
jén és nyelvén adjuk át úgy, hogy eljusson a szívükig. Istennek adok 
hálát, hogy Sámuel születésének és ifjúkorának a története a bábjele-
net bemutatásával nem csupán felkeltette a gyerekek Szentírás iránti ér-
deklődését, hanem interaktívan részt vettek Sámuel elhívásában. ,,Szólj 
Uram, mert hallja a te szolgád!” A bibliai aranymondást mintegy hitval-
lásként vallották a gyerekek a bibliai ifjú Sámuellel. A közös éneklés és 
imádság által az Úr még inkább összekapcsolta a szülőket gyermekeik-
kel. Istennek mondunk köszönetet ezért az alkalomért. Bennünk él a 
remény, hogy a jövőben vasárnaponként gyermek-istentiszteleten nö-
vekvő számban, rendszeresen találkozunk gyermekeinkkel (minden va-
sárnap 10.30 órától a vörösberényi református gyülekezeti teremben). 
A családosok istentisztelete meghitt hangulatú szeretetvendégséggel zá-
rult. Isten gazdag áldását kérem a gyülekezet tagjainak életére és szolgá-
latára. Tamás Orsolya lelkipásztor Meghívó

Balatonalmádi Város Önkormányzatának képviselő-testülete
2015. november 17-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében 
(Városház tér 4.) melyre minden érdeklődő állampolgárt tiszte-
lettel vár.
Napirend: tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról
A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság „Közbiztonsági egyeztető fórumot” tart, melyben 
a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város közbiztonsági hely-
zetéről, az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól. 

Keszey János polgármester

Közlemény
Az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 9027 Győr, 
Kandó K. u. 11-13.) felhívja az ellátási területén lévő ingatlantulaj-
donosokat, a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági öve-
zetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozat-
lan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának el-
végzésére. A részletes felhívás elérhető a város honlapján: www.
balatonalmadi.hu/files/1013/9219/1698/gallyazas2013.pdf

Ingyen kivágjuk ...
... ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy dekora-
tív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, novem-
ber hónapban. Telefon +36 88 542 561.

Balatonalmádi Városgondnokság
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ALMÁDI ÚJSÁGGimis és ovis hírek 2015. november Györgyi iskola hírei
Egészségnap a DLSB-ben Sportsikerek a Györgyi iskolában

Szép eredményekkel és csillogó érmekkel zárták iskolánk tanulói 
az őszi idény atlétika versenyeit. A Köztársaság Kupa népes mező-
nye jó alkalmat jelentett a veszprémi iskolákkal való megmérettetés-
re. A mintegy 25 iskolát felvonultató verseny, számunkra is megle-
pő, örömteli eredménnyel zárult, hiszen a vidéki iskolák csapatver-
senyében a dobogó 3. fokára állhattunk fel.

Eredmények: 1. helyezett: Frey Barna, Czabula Huba, Fazekas 
Gergő (kislabdahajítás); Horváth Máté (2000 m). 2. helyezett: Do-
mokos Diana, Mistina Fanni (kislabdahajítás). 3. helyezett: Gyüre 
Sarolta, Sánta Kornél (2000 m). Értékes pontokat szerzett 5. helye-
zettként Sánta Zsófia (2000 m) és Schalbert Artúr (100 m), 6. he-
lyezettként: Domokos Diana (2000 m), Schalbert Artúr (2000 m), 
Sánta Kornél (100 m). További csapattagok voltak: Penics Anna, 
Talián Viktória, Szilágyi Benedek, Kapus Ádám, Sági Tamás, For-
gács Benedek, Vaczkó Levente.

Szeretünk olvasni, játszani, felfedezni!
Ezért is örültünk, hogy ismét egy tartalmas Könyvtári hét prog-

ramjainak lehettünk részesei.
A könyvfaló olvasópályázat beindításával kezdődött a sorozat. Jó 

tudni, hogy ebben a gépesített világban egyre több gyermek olvas és 
ajánlja, bíztatja, serkenti példájuk követésére a többieket is.

A gyermekek körében ismert és olvasott alkotóként érkezett hoz-
zánk Jeney Zoltán. Az író-olvasó találkozóra megtelt a PKKK nagy-
terme, melynek falait a könyvek ihlette rajzok (4. o) tették hangula-
tossá. A rövid bemutatkozás után néhány részlet felvillantásával tet-
te a szerző kíváncsivá azokat a gyermekeket is, akik még nem olvas-
ták a könyveit. A kérdezési lehetőségnél szinte mindenki keze len-
dült. Kérdésekkel ostromolták a szerzőt, aki szívesen válaszolt. Vi-
szont olyan kérdésre, amire a válasz a könyvben van, inkább csak 
utalt, olvasásra ösztönözve a gyermekeket. Történetei (írásai) külö-
nösen közel állnak a Balaton partján élőkhöz. Az igényes küllemű 
könyvek izgalmakat rejtenek, olvasásra motiválnak. Visszavárjuk az 
írót, mert sok kérdésünk van még, főleg azért, mert könyvei száma 
gyarapodik kíváncsiságunkkal együtt.

Borús szombaton indultunk Veszprémbe. Az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár gyermekrészlegében azonban napfényes programok 
vártak bennünket. A könyvtári hétpróbás játékban Borsószem her-
cegkisasszony című mese feldolgozására került sor. A mese elolva-
sása után a jól szervezett, lendületes verseny megmozgatta a csa-
patok fantáziáját, és emlékezőképességét. Természetesen a jutalom 
sem maradt el. Köszönjük a verses, zenés, színjátszós betéteket is, 
melyek a meglepetés erejével hatottak és még színesítették az ott 
töltött időt.

Végre egy esőmentes pénteki napon a helytörténeti sétára is sor 
került. A PKKK elől indulva végigjártuk az ősz színeiben pompázó 
parti sétányt. A szobrok közt levélszőnyegen szaladgálva versenyez-
tek a gyermekek. Ki ismeri fel és találja meg a kérdésekben szerep-
lő fákat? Mely fa ága hajlik egy bizonyos szoborra? Mivel gyakran 
járnak a parton, sikeresen fedezték fel a levelükről, törzsükről, elhe-
lyezkedésükről a kérdésekben megbúvó fákat. Egy-egy szobor alko-
tóját, címét. Közben gyönyörködhettek az állandóan változó Bala-
ton látványában is.

Szemétre kerül, vagy hasznosítjuk?
Nyertes ERASMUS+ pályázat a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnáziumban

Iskolánk sikerrel pályázott az Erasmus+ Európai Uniós pályáza-
ton és 25.500 Eurós támogatással részt vesz egy két éves projektben 
(2015-2017) négy országgal együttműködve.

Spanyolország (pályázati koordinátor), Görögország, Szicília, 
Szlovákia és Balatonalmádi két tannyelvű iskolái megmutatják, 
hogy ahelyett, hogy kidobásra kerülne oly sok, főleg csomago-
ló anyag (karton doboz, műanyag-, üveg palack, kupakok, stb.) 
mennyi mindent lehet alkotni, újrahasznosítani. Legyen az tan-
órai segédlet, használati tárgy, vagy akár műalkotás.

A diákok nemzetközi környe-
zetben tudnak együtt dolgozni, 
a két év alatt megismerik egy-
más oktatási rendszerét, szoká-
saikat, kultúrájukat, barátságok 
születnek, fejlődik nyelvtudá-
suk.

A projekt egyik kiemelendő 
célkitűzése, hogy az előállított 
alkotások, termékek marketing 
terv alapján, vállalkozás formá-
jában váljanak értékesíthetővé, 
ez által az iskolák által nyújtott 
elméleti oktatás mellett megerő-
södjön a gyakorlati oldal is.

2015 novemberében lesz az 
első projekttalálkozó Spanyol-
országban, ahol az iskolák kép-
viselői meghatározzák a továb-
bi utazások pontos dátumait, a 
résztvevő diákok csoportbeosz-
tását, megtervezik a Művész Pi-
acokat, beszélnek a kialakítan-
dó üzleti tervről, meghatározzák 
a kommunikációs felületeket 
(eTwinning, Facebook, email).

A további utazások már a 
tényleges projektmunkáról szól-
nak. Mivel repülőgépen nem le-
het nagyobb méretű alkotáso-
kat magunkkal vinni, az egyes 
munkafolyamatokat és az elké-
szült műveket videofilmeken 
megörökítve a projekttalálko-
zókon bemutatjuk. Természete-
sen minden országban közös új-
rahasznosított alkotások is ké-
szülnek. Illusztráció

Aula piknik

Kutyaterápiás bemutató

A mezei futóverseny megyei diákolimpián ezüstérmes II. korcso-
portos fiú csapat

Könyvtári hét

Idén is szántunk egy napot az egészségre a Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnáziumban, Balatonalmádiban. A már hagyományos-
nak számító Egészségnapot október 1-jén rendeztük meg.

A program öt rövidített óra után a megnyitóval egybekötött au-
lapiknikkel kezdődött. Rengeteg lelkes érdeklődőt vonzottak a fi-
nom szendvicsek, gyümölcsök, zöldségek, és a piknikezést követő 
előadások is. A választható prezentációk között volt esély-óra fo-
gyatékkal élők problémáiról, egy terápiás életéről szóló beszélgetés, 
Bach virágterápia, kineziológia, kutyaterápiás bemutató és rendha-
gyó énekóra is. A diákok szeretet-masszázson is részt vehettek, talál-
kozhattak csontkováccsal, ismerkedhettek a vegán életmód előnye-
ivel és jógázhattak is. 

Iskolánkban évente kétszer, ősszel és tavasszal véradást szervez-
nek. Az idei első alkalom az Egészségnapon valósult meg, és sok bá-
tor, segíteni vágyó DLSB-s tanuló vált önkéntes véradóvá. 

Közismert tény, hogy az egészséges életmód elengedhetetlen fel-
tétele a rendszeres testmozgás. A rendezvény zárásaként 15.00-tól 
hat órán keresztül sportolhattak az Aerobik Maraton résztvevői. Az 
edzés meglepetés órával kezdődött és a hosszú megerőltetést nyúj-
tással vezették le, 21.00-kor pedig tombolasorsolást tartottak azok 
között, akik végig jelen voltak. Sólyom Eszter

Bolond Miska meséje
Balatonalmádi óvodásai a város gyermekkönyvtárában 

nézhették meg Horváth Márta egyszemélyes előadását. 
Aki próbálta már akár csak 15–20 kisgyermek figyel-
mét egyszerre lekötni, érdeklődésüket felkelteni az tudja 
csak igazán, hogy az nem is egyszerű feladat.

Horváth Márta bábszínésznek azonban ez egy pillana-
tig sem okozott nehézséget. Már az első percekben min-

den szem kikerekedett és a saját készítésű bábjaira, gyönyörű 
díszletére szegeződött. Minden kicsi fülben kellemes hang-
ja csengett. 40 percig képes volt az egyébként izgő-mozgó 
gyermeksereget egy helyben tartani érdeklődésüket fenn-
tartani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Horváth Márta 
odaadó munkáját, s a könyvtár dolgozóinak a tökéletes 
szervezést. Bolond Miska meséje mindenkit elbűvölt a 
legkisebbektől a nagyobbakig. Gyerekek és óvónők

A megyei diákolimpia mezei futóversenyén is hasonlóan szép 
eredmények születtek. A 2. korcsoportos fiú csapatunk 2. helye-
zést ért el, mellyel kivívta az országos versenyen való indulás jogát.

A csapat tagjai: Ács Gergő, Fazekas Máté, Babicz Mihály, Blazsúr 
Bertalan, Geréd László.

Bronzérmet szerzett 3. korcsoportos fiú csapatunk: Horváth 
Máté, Vaczkó Levente, Gáspár Levente, Petkovics Bence, Pápai 
Dominik összeállításban. Horváth Máté remek futással, a 3. leg-
jobb időeredménnyel futott át a célvonalon, így egyéni versenyző-
ként is bronzérmet szerzett, mellyel biztos résztvevője az országos 
döntőnek, mely a tavaszi idényben kerül megrendezésre.

A megyei mezei futóversenyen 2. és 3. korcsoportos lány csapa-
taink is képviselték iskolánkat. A csapat tagjai: Varga Szabina, Var-
ga Viktória, Gergely Gabi, Kurucz Dorka valamint Sánta Zsófia, 
Sasvári Alíz, Pápai Polli, Gyüre Sarolta. 

A labdarúgás diákolimpia körzeti mérkőzésein is biztató 
„györgyis” eredmények születtek. 

Az alsó tagozatos korcsoportokban meggyőző fölénnyel zárták 
csapataink az őszi selejtező mérkőzéseket, mindkét korcsoportban 
az élről várhatják a tavaszi folytatást. 

Eredmények: I. korcsoport (2007–2008-ban születettek): Pi-
linszky Iskola (B.kenese) – Györgyi Iskola 0:12, Györgyi Isko-
la- Vörösberényi Iskola 10:0, Alsóörsi Ref. Iskola- Györgyi Isko-
la 0:13, Györgyi Iskola – Irinyi Iskola (B.fűzfő) 8:2, II. korcso-
port(2005-2006): Györgyi Iskola- Vörösberényi Iskola 8:0, Alsóör-
si Ref. Iskola- Györgyi Iskola 0:16.

A nagyobbak, a felső tagozatosok (III. és IV. korcsoport) mérkő-
zéseit a napokig tartó esőzés, majd a használhatatlan pályaviszonyok 
az iskolai őszi szünet utánra tolta el.

Köszönjük a könyvtár valamennyi dolgozójának a színes, isme-
reteket gyarapító, gyermekekre szabott programokat, feladatokat, 
melyekkel gazdagabbak lettek. Segítette tudatosítani a gyermekek-
ben, mennyire fontos környezetünk ismerete, megóvása, őrzése, 
szépítése játékos formában.

Szabó Márta
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Szép eredményekkel és csillogó érmekkel zárták iskolánk tanulói 
az őszi idény atlétika versenyeit. A Köztársaság Kupa népes mező-
nye jó alkalmat jelentett a veszprémi iskolákkal való megmérettetés-
re. A mintegy 25 iskolát felvonultató verseny, számunkra is megle-
pő, örömteli eredménnyel zárult, hiszen a vidéki iskolák csapatver-
senyében a dobogó 3. fokára állhattunk fel.

Eredmények: 1. helyezett: Frey Barna, Czabula Huba, Fazekas 
Gergő (kislabdahajítás); Horváth Máté (2000 m). 2. helyezett: Do-
mokos Diana, Mistina Fanni (kislabdahajítás). 3. helyezett: Gyüre 
Sarolta, Sánta Kornél (2000 m). Értékes pontokat szerzett 5. helye-
zettként Sánta Zsófia (2000 m) és Schalbert Artúr (100 m), 6. he-
lyezettként: Domokos Diana (2000 m), Schalbert Artúr (2000 m), 
Sánta Kornél (100 m). További csapattagok voltak: Penics Anna, 
Talián Viktória, Szilágyi Benedek, Kapus Ádám, Sági Tamás, For-
gács Benedek, Vaczkó Levente.

Szeretünk olvasni, játszani, felfedezni!
Ezért is örültünk, hogy ismét egy tartalmas Könyvtári hét prog-

ramjainak lehettünk részesei.
A könyvfaló olvasópályázat beindításával kezdődött a sorozat. Jó 

tudni, hogy ebben a gépesített világban egyre több gyermek olvas és 
ajánlja, bíztatja, serkenti példájuk követésére a többieket is.

A gyermekek körében ismert és olvasott alkotóként érkezett hoz-
zánk Jeney Zoltán. Az író-olvasó találkozóra megtelt a PKKK nagy-
terme, melynek falait a könyvek ihlette rajzok (4. o) tették hangula-
tossá. A rövid bemutatkozás után néhány részlet felvillantásával tet-
te a szerző kíváncsivá azokat a gyermekeket is, akik még nem olvas-
ták a könyveit. A kérdezési lehetőségnél szinte mindenki keze len-
dült. Kérdésekkel ostromolták a szerzőt, aki szívesen válaszolt. Vi-
szont olyan kérdésre, amire a válasz a könyvben van, inkább csak 
utalt, olvasásra ösztönözve a gyermekeket. Történetei (írásai) külö-
nösen közel állnak a Balaton partján élőkhöz. Az igényes küllemű 
könyvek izgalmakat rejtenek, olvasásra motiválnak. Visszavárjuk az 
írót, mert sok kérdésünk van még, főleg azért, mert könyvei száma 
gyarapodik kíváncsiságunkkal együtt.

Borús szombaton indultunk Veszprémbe. Az Eötvös Károly Me-
gyei Könyvtár gyermekrészlegében azonban napfényes programok 
vártak bennünket. A könyvtári hétpróbás játékban Borsószem her-
cegkisasszony című mese feldolgozására került sor. A mese elolva-
sása után a jól szervezett, lendületes verseny megmozgatta a csa-
patok fantáziáját, és emlékezőképességét. Természetesen a jutalom 
sem maradt el. Köszönjük a verses, zenés, színjátszós betéteket is, 
melyek a meglepetés erejével hatottak és még színesítették az ott 
töltött időt.

Végre egy esőmentes pénteki napon a helytörténeti sétára is sor 
került. A PKKK elől indulva végigjártuk az ősz színeiben pompázó 
parti sétányt. A szobrok közt levélszőnyegen szaladgálva versenyez-
tek a gyermekek. Ki ismeri fel és találja meg a kérdésekben szerep-
lő fákat? Mely fa ága hajlik egy bizonyos szoborra? Mivel gyakran 
járnak a parton, sikeresen fedezték fel a levelükről, törzsükről, elhe-
lyezkedésükről a kérdésekben megbúvó fákat. Egy-egy szobor alko-
tóját, címét. Közben gyönyörködhettek az állandóan változó Bala-
ton látványában is.

Szemétre kerül, vagy hasznosítjuk?
Nyertes ERASMUS+ pályázat a Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnáziumban

Iskolánk sikerrel pályázott az Erasmus+ Európai Uniós pályáza-
ton és 25.500 Eurós támogatással részt vesz egy két éves projektben 
(2015-2017) négy országgal együttműködve.

Spanyolország (pályázati koordinátor), Görögország, Szicília, 
Szlovákia és Balatonalmádi két tannyelvű iskolái megmutatják, 
hogy ahelyett, hogy kidobásra kerülne oly sok, főleg csomago-
ló anyag (karton doboz, műanyag-, üveg palack, kupakok, stb.) 
mennyi mindent lehet alkotni, újrahasznosítani. Legyen az tan-
órai segédlet, használati tárgy, vagy akár műalkotás.

A diákok nemzetközi környe-
zetben tudnak együtt dolgozni, 
a két év alatt megismerik egy-
más oktatási rendszerét, szoká-
saikat, kultúrájukat, barátságok 
születnek, fejlődik nyelvtudá-
suk.

A projekt egyik kiemelendő 
célkitűzése, hogy az előállított 
alkotások, termékek marketing 
terv alapján, vállalkozás formá-
jában váljanak értékesíthetővé, 
ez által az iskolák által nyújtott 
elméleti oktatás mellett megerő-
södjön a gyakorlati oldal is.

2015 novemberében lesz az 
első projekttalálkozó Spanyol-
országban, ahol az iskolák kép-
viselői meghatározzák a továb-
bi utazások pontos dátumait, a 
résztvevő diákok csoportbeosz-
tását, megtervezik a Művész Pi-
acokat, beszélnek a kialakítan-
dó üzleti tervről, meghatározzák 
a kommunikációs felületeket 
(eTwinning, Facebook, email).

A további utazások már a 
tényleges projektmunkáról szól-
nak. Mivel repülőgépen nem le-
het nagyobb méretű alkotáso-
kat magunkkal vinni, az egyes 
munkafolyamatokat és az elké-
szült műveket videofilmeken 
megörökítve a projekttalálko-
zókon bemutatjuk. Természete-
sen minden országban közös új-
rahasznosított alkotások is ké-
szülnek. Illusztráció

Aula piknik

Kutyaterápiás bemutató

A mezei futóverseny megyei diákolimpián ezüstérmes II. korcso-
portos fiú csapat

Könyvtári hét

Idén is szántunk egy napot az egészségre a Magyar-Angol Tan-
nyelvű Gimnáziumban, Balatonalmádiban. A már hagyományos-
nak számító Egészségnapot október 1-jén rendeztük meg.

A program öt rövidített óra után a megnyitóval egybekötött au-
lapiknikkel kezdődött. Rengeteg lelkes érdeklődőt vonzottak a fi-
nom szendvicsek, gyümölcsök, zöldségek, és a piknikezést követő 
előadások is. A választható prezentációk között volt esély-óra fo-
gyatékkal élők problémáiról, egy terápiás életéről szóló beszélgetés, 
Bach virágterápia, kineziológia, kutyaterápiás bemutató és rendha-
gyó énekóra is. A diákok szeretet-masszázson is részt vehettek, talál-
kozhattak csontkováccsal, ismerkedhettek a vegán életmód előnye-
ivel és jógázhattak is. 

Iskolánkban évente kétszer, ősszel és tavasszal véradást szervez-
nek. Az idei első alkalom az Egészségnapon valósult meg, és sok bá-
tor, segíteni vágyó DLSB-s tanuló vált önkéntes véradóvá. 

Közismert tény, hogy az egészséges életmód elengedhetetlen fel-
tétele a rendszeres testmozgás. A rendezvény zárásaként 15.00-tól 
hat órán keresztül sportolhattak az Aerobik Maraton résztvevői. Az 
edzés meglepetés órával kezdődött és a hosszú megerőltetést nyúj-
tással vezették le, 21.00-kor pedig tombolasorsolást tartottak azok 
között, akik végig jelen voltak. Sólyom Eszter

Bolond Miska meséje
Balatonalmádi óvodásai a város gyermekkönyvtárában 

nézhették meg Horváth Márta egyszemélyes előadását. 
Aki próbálta már akár csak 15–20 kisgyermek figyel-
mét egyszerre lekötni, érdeklődésüket felkelteni az tudja 
csak igazán, hogy az nem is egyszerű feladat.

Horváth Márta bábszínésznek azonban ez egy pillana-
tig sem okozott nehézséget. Már az első percekben min-

den szem kikerekedett és a saját készítésű bábjaira, gyönyörű 
díszletére szegeződött. Minden kicsi fülben kellemes hang-
ja csengett. 40 percig képes volt az egyébként izgő-mozgó 
gyermeksereget egy helyben tartani érdeklődésüket fenn-
tartani.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Horváth Márta 
odaadó munkáját, s a könyvtár dolgozóinak a tökéletes 
szervezést. Bolond Miska meséje mindenkit elbűvölt a 
legkisebbektől a nagyobbakig. Gyerekek és óvónők

A megyei diákolimpia mezei futóversenyén is hasonlóan szép 
eredmények születtek. A 2. korcsoportos fiú csapatunk 2. helye-
zést ért el, mellyel kivívta az országos versenyen való indulás jogát.

A csapat tagjai: Ács Gergő, Fazekas Máté, Babicz Mihály, Blazsúr 
Bertalan, Geréd László.

Bronzérmet szerzett 3. korcsoportos fiú csapatunk: Horváth 
Máté, Vaczkó Levente, Gáspár Levente, Petkovics Bence, Pápai 
Dominik összeállításban. Horváth Máté remek futással, a 3. leg-
jobb időeredménnyel futott át a célvonalon, így egyéni versenyző-
ként is bronzérmet szerzett, mellyel biztos résztvevője az országos 
döntőnek, mely a tavaszi idényben kerül megrendezésre.

A megyei mezei futóversenyen 2. és 3. korcsoportos lány csapa-
taink is képviselték iskolánkat. A csapat tagjai: Varga Szabina, Var-
ga Viktória, Gergely Gabi, Kurucz Dorka valamint Sánta Zsófia, 
Sasvári Alíz, Pápai Polli, Gyüre Sarolta. 

A labdarúgás diákolimpia körzeti mérkőzésein is biztató 
„györgyis” eredmények születtek. 

Az alsó tagozatos korcsoportokban meggyőző fölénnyel zárták 
csapataink az őszi selejtező mérkőzéseket, mindkét korcsoportban 
az élről várhatják a tavaszi folytatást. 

Eredmények: I. korcsoport (2007–2008-ban születettek): Pi-
linszky Iskola (B.kenese) – Györgyi Iskola 0:12, Györgyi Isko-
la- Vörösberényi Iskola 10:0, Alsóörsi Ref. Iskola- Györgyi Isko-
la 0:13, Györgyi Iskola – Irinyi Iskola (B.fűzfő) 8:2, II. korcso-
port(2005-2006): Györgyi Iskola- Vörösberényi Iskola 8:0, Alsóör-
si Ref. Iskola- Györgyi Iskola 0:16.

A nagyobbak, a felső tagozatosok (III. és IV. korcsoport) mérkő-
zéseit a napokig tartó esőzés, majd a használhatatlan pályaviszonyok 
az iskolai őszi szünet utánra tolta el.

Köszönjük a könyvtár valamennyi dolgozójának a színes, isme-
reteket gyarapító, gyermekekre szabott programokat, feladatokat, 
melyekkel gazdagabbak lettek. Segítette tudatosítani a gyermekek-
ben, mennyire fontos környezetünk ismerete, megóvása, őrzése, 
szépítése játékos formában.

Szabó Márta
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Sport - mozgás
Labdák napja Négy érmet hoztak a karatékák

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület (Nippon-
dojo) karatékái részt vettek a 2015. október 9–11. között megren-
dezett Shotokan Karate Világbajnokságon.

A világversenyre Szerbiában, Szabadka (Subotica) városában ke-
rült sor. 34 ország legjobbjai, több mint 1200 versenyző mérte ösz-
sze tudását, minden korosztályban.

A Balatonalmádi csapat Sensei Rézmüves Miklós edző vezetésé-
vel, hét versenyzővel nevezett erre a magas színvonalú eseményre, és 
érmekkel, kupákkal érkeztek haza.

Morvai Anna kumitében (küzdelem) korcsoportjában világbaj-
noki ezüstérmet szerzett. Csontos Tamás kumitében (küzdelem) 
korcsoportjában világbajnoki bronzérmes lett.

Szombathelyi Klaudia a magyar szövetségi – SKDUN – válo-
gatott csapat tagjaként csapat kumite (csapat küzdelem) verseny-
számokban kétszer állt a dobo-
góra, mindkétszer világbajnoki 
bronzérmet szerzett. Kiss Maja 
kata (formagyakorlat) verseny-
számban negyedik helyezett lett. 
A Nippon-dojo többi verseny-
zője: Varga Orsolya, Pahola Esz-
ter és Rézmüves Ádám, szintén 
bekerültek versenyszámaikkal a 
nyolcas döntőkbe.

Varga Orsolya felnőtt fekete 
öves (mester fokozat) női kata 
(formagyakorlat) versenyszám-
ban a nagyszámú indulók kö-
zött a legjobb eredményt elért 
magyar versenyző volt.

Minden versenyzőnek gratu-
lálunk, és nagyon büszkék va-
gyunk rájuk ezért a fantasztikus teljesítményért. 

Az Almádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület az edzéseit a Ba-
latonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tornatermé-
ben kedden és csütörtökön 17.00-tól 18.30-ig, pénteken 19.00-tól 
20.00-ig tartja az edzéseket.

Berényiek a Köztársaság Kupán
Szeptember végén rendeztük meg Veszprémben a megyei szintű 

atlétika bajnokságot. A verseny jó lehetőség volt az egyéni megmé-
rettetésre, hiszen a tavaszi atlétika csapatversenyhez képest, itt évfo-
lyamonként és versenyszámonként értékelték a lelkes, tehetséges di-
ákokat. Több versenyszámban 10 pontszerző helyet szereztünk. Ju-
hász Fanni kislabdahajításban 1. helyezést ért el, Gaschler P. Domi-
nika távolugrásban és 100 m-es síkfutásban bronzérmet hozhatott 
haza. Az iskolák közötti csapatversenyen nem indultunk, viszont a 
4x100 m-es váltófutásban 3 csapatunk is képviselte a Vörösberényi 
Általános Iskolát. A 7. 8. osztályos sportolóink kitettek magukért, 
két bajnoki címet is szereztek!

Győztes futóink: lányok: Bíró Natália, Gaschler P. Dominika, Ju-
hász Fanni, Kórusz Réka, fiúk: Bozzay Barnabás, Halmi Boldizsár, 
Herendi Bence, Scharf Gergő.

A különösen mostoha időjárási viszonyok között is hősiesen helyt 
álltak diákjaink, büszkék lehetünk rájuk!

Pataki Éva és Kunné Solti Éva testnevelő tanárok

Honvédelmi verseny Almádiban

Őszi papírgyűjtés
Iskolánk 2015. október 15-én tartotta hagyományos őszi papír-

gyűjtési akcióját a diákönkormányzat szervezésében.
A ködös, csapadékos idő ellenére rengeteg tanuló és szülője segí-

tett a gyűjtésben. A mérési adat és elszámolás a későbbiekben érke-
zik, de az már kora délután látszott , hogy az elmúlt évekhez képest 
jóval nagyobb lett a papírhulladék mennyisége és feltételezett súlya.

A délután folyamán hatalmas meglepetés is érkezett az újrahasznosít-
ható hulladékkal! Egy anonimitását megőrizni kívánó szülői pár rend-
kívüli felajánlás keretében, nagy pénzösszeget adományozott a diákok 
süteménnyel való megajándékozására. A gyűjtést követő héten a gyer-
mekek óriási lelkesedéssel fogadták és fogyasztották a finom csemegét.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a jótékonykodó 
szülői párnak, valamint minden gyűjtésben részt vevő szülőnek és 
diáknak! Zsapka Andrea

Október 6-i megemlékezés
„Négy szócskát üzenek
vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: 
A HAZA MINDEN ELŐTT.”

Iskolánkban ezzel a Kölcsey Ferenctől, nemzeti Himnuszunk köl-
tőjétől származó idézettel zárult az aradi vértanúk napján, nemzeti 
gyásznapunk alkalmából elhangozott megemlékezés.  A rádiós ösz-
szeállításban iskolánk felső tagozatos diákjai közül szerepeltek azok, 
akik  a magyar szakkör keretében szívesen és önként vállalták a fel-
készülést. A rádiófelvétel előtt közösen értelmeztük a felolvasandó  
szövegeket, beszéltünk  október hatodika jelentőségéről: a nemze-
ti történelem eseményeinek továbbadása, a méltó emlékezés kul-
túránk megmaradásának egyik alapja.   A nemzeti múlt az emlé-
kezés által jelenné válik és továbbadódik a jövő generációi számá-
ra. Műsorunk egyik fontos célja az volt, hogy tanulóink megismer-
jék és  megérezzék a hazáért életüket adó katonák nagyságát, hogy 
példaként álljon előttük a hazáért való kiállás. Az összeállításban el-
hangzott többek között a Magyarország az én hazám című népda-
lunk, Arany János Néma bú című versének feldolgozása, valamint 
az Aradi tizenhárom című ballada is. Az iskolarádióban szerzett gya-
korlat segítette a gyerekeket abban, hogy leküzdjék mikrofon előt-
ti lámpalázukat, sőt többen kedvet is kaptak az iskolarádióban való 
további részvételhez. Mi, tanáraik nagyon örülünk ennek az aktivi-
tásnak és sokszínűségnek. A megemlékezést kiegészítették a faliúj-
ságon megjelenő október hatodikával kapcsolatos alkotások: képek, 
költemények és az aradi tizenhárom vértanú utolsó mondataiból 
származó idézetek. A nemzeti színű faliújságon a tizenhármakat  fe-
kete faágról lehulló 13 levél jelképezte. A faliújság szintén a műsor-
ban részt vevő gyerekek segítségével készült. Elkészítésében ügyel-
tünk arra, hogy a kisebbek számára is befogadható és értelmezhető 
legyen a nemzeti múlt e szomorú és súlyos eseménye. 

Kovácsné Papp Szilvia magyar szakos tanár

Légpuskalövészet

Sport és játék a Labdák napján

Nem lehet elég korán elkezdeni …

A legügyesebbek

2015. október 10-én rendezték meg a XIII. Országos Ifjúsági 
Honvédelmi Versenyt Balatonalmádi Káptalanfüreden, ahol általá-
nos és középiskolás tanulók – akik az ország különböző pontjairól 
érkeztek - mérték össze erejüket és kitartásukat. Egy kb. 7 km-es jár-
őrtúrát kellett teljesíteniük, ahol különböző állomásokon feladato-
kat kellett megoldaniuk. Légpuskalövészet, gránátdobálás, sebesült-
szállítás valamint elméleti feladatok tették érdekessé az erőpróbát. 

A járőrtúra során eljutottak egészen Alsóörsig, felkapaszkodtak a 
Csere-hegyi kilátóba, onnan visszatérve a Köcsi-tó melletti kiindu-
ló állomásra érkeztek. A Vörösberényi Általános Iskolát Bozzay Bar-
nabás (7/A), Mesics Jeromos (7/B), Zsendovics Máté (7/A) tanulók 
képviselték, akik teljesítményükért elnyerték Balatonalmádi Város 
Különdíját.  Kittlinger András

Bozzay Barnabás (7/A), Mesics Jeromos (7/B), Zsendovics Máté 
(7/A) tanulók

A vasárnapi esős idő ellenére sok érdeklődőt mozgatott meg a FI-
LE Sport Egyesület a Balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskolá-
ban a „Mozogni Öröm Mozgalom” program keretein belül.

A Labdák Napján több balatonalmádi civil szervezet összefogott 
és fiatal önkéntes segédkezett, hogy a kicsik és szüleik is próbára te-
hessék magukat a különböző labdajátékokban. Szakál Dániel ön-
kormányzati képviselő megnyitó beszédét követően Szolga Detti 
melegítette be a csipet-csapatot, és tartotta a reggeli tornát, akihez 
később kardio-core intervall edzésre lehetett csatlakozni, illetve a 
pilates basic edzésbe is bepillantást lehetett nyerni.

Nem csak kosárlabdáztak, fociztak, kézilabdáztak, de teniszezhet-
tek, pingpongozhattak is. Pihenésre is volt lehetőség az ügyességi 
próbák között, hiszen a Balaton Játékpont interaktív játékait bár-
ki kipróbálhatta. A Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságá-
ért kreatív sarkában ügyességi játékokat készítettek maguknak, mely 
szintén a próbák része volt, illetve a próbatételek teljesítése után 
meglepetés csillámtetkó és egy kis emléklap várta a résztvevőket. 
Mindenki lehetőséget kapott a saját FI-LE labdájának elkészítésére, 
amit értékes ajándékokkal díjaztak.

ÜZLET-IRODAHELYISÉG ELADÓ!
Központi, közvetlen utcai bejárattal 20 m2 

üzlet-iroda saját mérőkkel, helyrajzi számmal, eladó. 
Ár: 4,7 M Ft. • 06 20/252 00 66
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Sport - mozgás
Labdák napja Négy érmet hoztak a karatékák

A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület (Nippon-
dojo) karatékái részt vettek a 2015. október 9–11. között megren-
dezett Shotokan Karate Világbajnokságon.

A világversenyre Szerbiában, Szabadka (Subotica) városában ke-
rült sor. 34 ország legjobbjai, több mint 1200 versenyző mérte ösz-
sze tudását, minden korosztályban.

A Balatonalmádi csapat Sensei Rézmüves Miklós edző vezetésé-
vel, hét versenyzővel nevezett erre a magas színvonalú eseményre, és 
érmekkel, kupákkal érkeztek haza.

Morvai Anna kumitében (küzdelem) korcsoportjában világbaj-
noki ezüstérmet szerzett. Csontos Tamás kumitében (küzdelem) 
korcsoportjában világbajnoki bronzérmes lett.

Szombathelyi Klaudia a magyar szövetségi – SKDUN – válo-
gatott csapat tagjaként csapat kumite (csapat küzdelem) verseny-
számokban kétszer állt a dobo-
góra, mindkétszer világbajnoki 
bronzérmet szerzett. Kiss Maja 
kata (formagyakorlat) verseny-
számban negyedik helyezett lett. 
A Nippon-dojo többi verseny-
zője: Varga Orsolya, Pahola Esz-
ter és Rézmüves Ádám, szintén 
bekerültek versenyszámaikkal a 
nyolcas döntőkbe.

Varga Orsolya felnőtt fekete 
öves (mester fokozat) női kata 
(formagyakorlat) versenyszám-
ban a nagyszámú indulók kö-
zött a legjobb eredményt elért 
magyar versenyző volt.

Minden versenyzőnek gratu-
lálunk, és nagyon büszkék va-
gyunk rájuk ezért a fantasztikus teljesítményért. 

Az Almádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület az edzéseit a Ba-
latonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium tornatermé-
ben kedden és csütörtökön 17.00-tól 18.30-ig, pénteken 19.00-tól 
20.00-ig tartja az edzéseket.

Berényiek a Köztársaság Kupán
Szeptember végén rendeztük meg Veszprémben a megyei szintű 

atlétika bajnokságot. A verseny jó lehetőség volt az egyéni megmé-
rettetésre, hiszen a tavaszi atlétika csapatversenyhez képest, itt évfo-
lyamonként és versenyszámonként értékelték a lelkes, tehetséges di-
ákokat. Több versenyszámban 10 pontszerző helyet szereztünk. Ju-
hász Fanni kislabdahajításban 1. helyezést ért el, Gaschler P. Domi-
nika távolugrásban és 100 m-es síkfutásban bronzérmet hozhatott 
haza. Az iskolák közötti csapatversenyen nem indultunk, viszont a 
4x100 m-es váltófutásban 3 csapatunk is képviselte a Vörösberényi 
Általános Iskolát. A 7. 8. osztályos sportolóink kitettek magukért, 
két bajnoki címet is szereztek!

Győztes futóink: lányok: Bíró Natália, Gaschler P. Dominika, Ju-
hász Fanni, Kórusz Réka, fiúk: Bozzay Barnabás, Halmi Boldizsár, 
Herendi Bence, Scharf Gergő.

A különösen mostoha időjárási viszonyok között is hősiesen helyt 
álltak diákjaink, büszkék lehetünk rájuk!

Pataki Éva és Kunné Solti Éva testnevelő tanárok

Honvédelmi verseny Almádiban

Őszi papírgyűjtés
Iskolánk 2015. október 15-én tartotta hagyományos őszi papír-

gyűjtési akcióját a diákönkormányzat szervezésében.
A ködös, csapadékos idő ellenére rengeteg tanuló és szülője segí-

tett a gyűjtésben. A mérési adat és elszámolás a későbbiekben érke-
zik, de az már kora délután látszott , hogy az elmúlt évekhez képest 
jóval nagyobb lett a papírhulladék mennyisége és feltételezett súlya.

A délután folyamán hatalmas meglepetés is érkezett az újrahasznosít-
ható hulladékkal! Egy anonimitását megőrizni kívánó szülői pár rend-
kívüli felajánlás keretében, nagy pénzösszeget adományozott a diákok 
süteménnyel való megajándékozására. A gyűjtést követő héten a gyer-
mekek óriási lelkesedéssel fogadták és fogyasztották a finom csemegét.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a jótékonykodó 
szülői párnak, valamint minden gyűjtésben részt vevő szülőnek és 
diáknak! Zsapka Andrea

Október 6-i megemlékezés
„Négy szócskát üzenek
vésd jól kebeledbe, s fiadnak
Hagyd örökűl ha kihúnysz: 
A HAZA MINDEN ELŐTT.”
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szövegeket, beszéltünk  október hatodika jelentőségéről: a nemze-
ti történelem eseményeinek továbbadása, a méltó emlékezés kul-
túránk megmaradásának egyik alapja.   A nemzeti múlt az emlé-
kezés által jelenné válik és továbbadódik a jövő generációi számá-
ra. Műsorunk egyik fontos célja az volt, hogy tanulóink megismer-
jék és  megérezzék a hazáért életüket adó katonák nagyságát, hogy 
példaként álljon előttük a hazáért való kiállás. Az összeállításban el-
hangzott többek között a Magyarország az én hazám című népda-
lunk, Arany János Néma bú című versének feldolgozása, valamint 
az Aradi tizenhárom című ballada is. Az iskolarádióban szerzett gya-
korlat segítette a gyerekeket abban, hogy leküzdjék mikrofon előt-
ti lámpalázukat, sőt többen kedvet is kaptak az iskolarádióban való 
további részvételhez. Mi, tanáraik nagyon örülünk ennek az aktivi-
tásnak és sokszínűségnek. A megemlékezést kiegészítették a faliúj-
ságon megjelenő október hatodikával kapcsolatos alkotások: képek, 
költemények és az aradi tizenhárom vértanú utolsó mondataiból 
származó idézetek. A nemzeti színű faliújságon a tizenhármakat  fe-
kete faágról lehulló 13 levél jelképezte. A faliújság szintén a műsor-
ban részt vevő gyerekek segítségével készült. Elkészítésében ügyel-
tünk arra, hogy a kisebbek számára is befogadható és értelmezhető 
legyen a nemzeti múlt e szomorú és súlyos eseménye. 
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kat kellett megoldaniuk. Légpuskalövészet, gránátdobálás, sebesült-
szállítás valamint elméleti feladatok tették érdekessé az erőpróbát. 

A járőrtúra során eljutottak egészen Alsóörsig, felkapaszkodtak a 
Csere-hegyi kilátóba, onnan visszatérve a Köcsi-tó melletti kiindu-
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nabás (7/A), Mesics Jeromos (7/B), Zsendovics Máté (7/A) tanulók 
képviselték, akik teljesítményükért elnyerték Balatonalmádi Város 
Különdíját.  Kittlinger András

Bozzay Barnabás (7/A), Mesics Jeromos (7/B), Zsendovics Máté 
(7/A) tanulók

A vasárnapi esős idő ellenére sok érdeklődőt mozgatott meg a FI-
LE Sport Egyesület a Balatonalmádi Vörösberényi Általános Iskolá-
ban a „Mozogni Öröm Mozgalom” program keretein belül.

A Labdák Napján több balatonalmádi civil szervezet összefogott 
és fiatal önkéntes segédkezett, hogy a kicsik és szüleik is próbára te-
hessék magukat a különböző labdajátékokban. Szakál Dániel ön-
kormányzati képviselő megnyitó beszédét követően Szolga Detti 
melegítette be a csipet-csapatot, és tartotta a reggeli tornát, akihez 
később kardio-core intervall edzésre lehetett csatlakozni, illetve a 
pilates basic edzésbe is bepillantást lehetett nyerni.

Nem csak kosárlabdáztak, fociztak, kézilabdáztak, de teniszezhet-
tek, pingpongozhattak is. Pihenésre is volt lehetőség az ügyességi 
próbák között, hiszen a Balaton Játékpont interaktív játékait bár-
ki kipróbálhatta. A Közhasznú Alapítvány Balatonalmádi Ifjúságá-
ért kreatív sarkában ügyességi játékokat készítettek maguknak, mely 
szintén a próbák része volt, illetve a próbatételek teljesítése után 
meglepetés csillámtetkó és egy kis emléklap várta a résztvevőket. 
Mindenki lehetőséget kapott a saját FI-LE labdájának elkészítésére, 
amit értékes ajándékokkal díjaztak.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2015. november közepétől december közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

BALATON JÁTÉKPONT 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – 
ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! Telefon: +36 20 970 3479, 
e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/balatonjatekpont
Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESÉK ÖREGANYÁM SZOKNYÁJÁBÓL népmesék Eni-
kő nénivel 
Kedd 16. 30 óra TÁRSASJÁTÉKOZZUNK! közös játék 
Szerda 16. 30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN kézműves foglalkozás 
Csütörtök 16.30 óra DIAVETÍTÉS régi idők meséi 
Péntek és szombat MATINÉ játék minden mennyiségben

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Elnök: Dudás Zsolt telefon: +36 20 483 8780 
December 19. péntek 16 óra BALATONALMÁDI ANNO III. 
VÖRÖSBERÉNY könyvbemutató (Vörösberényi Kultúrház) 
Bővebb információ: Kovács István +36 88/430-091

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
November 14. szombat 18 óra 10 ÉVES A BOTORKA TÁNCEGYÜTTES 
jubileumi gálaműsor (Vörösberényi Kultúrház)
November 29. vasárnap 16 óra I. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 6. vasárnap 16 óra II. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 6. vasárnap 17 óra Érkezik a MIKULÁS a Pannóniába
December 12. szombat ALMÁDI ADVENTI TÁRLAT 2015
December 13. vasárnap III. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 16. szerda 17 óra Csillagnyílás Balett Csoport gálaműsora

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Telefon: +36 88 542 514 – www.strandkonyvtar.hu
November 9. hétfő 17 óra ÉRTÉKEINK „Balatonalmádi értékei” című kiad-
ványok és a „Balatonalmádi 2016” falinaptár bemutatója (Pannónia olvasóterem)  
November 21. szombat 15 óra ÉRTÉKEINK – Az almádi Szent Imre temp-
lom és építész-tervezője Medgyaszay István Előadó: Potzner Ferenc Ybl Mi-
klós-díjas építész (Pannónia olvasóterem)

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Az őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. 
Érdeklődni: Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 telefon számon lehet. 

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET
Elnök: Gyenes Ákos telefon: +36 88 594 081
December 5-6., 12-13., 19-20. vásári napokon 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR kézműves vásár és foglalkoztató, játszóház, kará-
csonyi műsorok, állatsimogató és Almádi nagy Adventi máglyája! 
Figyelem! A Tourinform irodában nagy választékban kaphatóak igényes köny-
vek kis gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

BAUXITKUTATÓ TERMÉSZETJÁRÓ SPORTEGYESÜLET
Elnök: Schulteisz László Info: +36 88 542 441 (Zabó Beáta) +36 30 405 2178 
(Knauer József ) 
November 21. szombat 9. 30 óra rendkívüli közgyűlés (Pannónia gyerekkönyvtár 

FI-LE SPORTEGYESÜLET 
Elnök: Beckerné Sabján Ottilia Tel.: 36 30 288 2516
November 20. péntek ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS kézműves foglalkozás 
(Sportpálya, a FI-LE SE klubhelyisége: Véghely D. u. 10.) 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István +36 88 430 091 Titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
November 24. kedd 16.30 óra Megbeszélés (Pannónia) 

NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET ALMÁDI CSOPORTJA
Elnök: Németh Jánosné Erzsi telefon: +36 20 329 8440
Figyelem! A korábban november 28-ra meghirdetett adventi készülődés elma-
rad! Helyette: 
December 12. szombat 15 óra LUCA NAPI ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
(Pannónia Kulturális Központ)

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József telefon: +36 70 366 0181
November 10. kedd Érdemes-e napjainkban borászkodni? Előadó: Jásdi István 
borász-közgazdász 

November 14. szombat 25 ÉVES A BALATONALMÁDI KERTBARÁT 
KÖR – ünnepélyes megemlékezés és Márton napi pinceszer 
December 1. kedd Tájékoztató a városunkban történtekről Előadó: Keszey Já-
nos polgármester 
December 15. kedd ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc telefon: +36 70 339 5274
November 16. hétfő 2015. évi szőlőtermés, borkészítés, borkezelés és borkósto-
ló – Előadó: Mikóczy István tatai borász, kertészmérnök
November 21. szombat 19 óra KATALIN BÁL
December 7. hétfő Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi munkájáról, 2016.
évi feladatok Előadó: Keszey János polgármester
December 21. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi program

NAGYCSALÁDOSOK BALATONALMÁDI EGYESÜLETE 
Elnök: Benedek Anna telefon: +36 30 7913 208
November 20. péntek AZ ISTENNŐ BENNÜNK – A NŐ MINT ANYA ÉS 
AZ EGÉSZSÉG – Démétér ideje Fókuszban az egészség és minden, ami hozzá 
tartozik! Előadások, szűrések, torna, tanácsadás és vásár! Részletek hamarosan! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor telefon: +36 30 902 4268
November 11. szerda 16-17 óra között ELŐADÁS: a frontok és a klímaválto-
zás hatása egészségünkre Előadó: szakorvos 
November 18. szerda 16-17 óra között Ügyelet – befizetések 
November 25. szerda 16 óra A Vörösberényi Nyugdíjas Klub több éves tevé-
kenységének értékelése, gazdálkodása – elismerések átadása – vezetőség válasz-
tás – zenés születésnapi rendezvény 
December 9. szerda 16 óra Hagyományos süti parti – receptcsere – menüaján-
latok karácsonyra – teázás; Vendégek: cukrász, éttermi séf 
December 16. szerda 16 óra Karácsony a klubban – Ünnepi műsor, meglepetés, 
vacsora – Vendégünk: Szabó János plébános úr – Zenés születésnapi rendezvény 

Gombócfőzés és búzaültetés a NABÉval
A tököket már kifaragták az almádiak, így Luca napjának elő- 

estéjén már nem szükséges újra megtenniük, noha annak idején or-
szágszerte töklámpásokat faragtak a szorgos kezek. Az ijesztő arcok 
mögé gyertyákat rejtettek, hogy a gonoszokat elűzzék Luca nap-
ján, december 13-án. Nem ez volt az egyetlen dolog, amivel eleink 
igyekeztek elkergetni a 
gonosz szellemeket: fok-
hagymával kenték meg 
az ajtófélfát, mi több, a 
gazda családja fokhagy-
más pirítóst is vacsorá-
zott, hogy a kellemet-
len szaggal távol tartsák a 
gonoszt, de jutott a fok-
hagymából az istállókba 
is, az állatok fejét is be-
kenték, nehogy valami-
lyen betegség vagy ártó 
szellem elvigye azokat. 

A pogány időkben az 
év leghosszabb éjszaká-
jához sokféle titok kap-
csolódott, leginkább jós-
lásokra alkalmasnak ítélték. Az asszonynép legfőképp azért szerette, 
mert aznap tilos volt dolgozniuk. E mögött az az egyszerű tény hú-
zódott, hogy az őszi betakarítások után igencsak elfáradtak, és ezen 
a napon igyekeztek erőt gyűjteni az évkezdéséhez kapcsolódó újabb 
munkákhoz. Gyártottak is hozzá ideológiát: minél többet ülnek, an-
nál több tojást tojnak majd tyúkjaik. Tudvalévő, hogy a tojás a parasz-
ti háztartás alapját képezte, de az ügyes asszonyok azok eladásából tet-
tek szert némi saját pénzre is. Még a seprűket is jól eldugták, mond-
ván, véletlenül se nyargalászhassanak rajtuk a boszorkányok. Az asz-
szonyok pedig a világ összes kincséért se vették volna kezükbe, mert 
úgy tartották, aki Luca napján dolgozik, az kővé válik…

Hogy mennyire nem dolgoztak ezen a napon, azt a lucaszék ké-
szítése is jól jellemzi: az ötszög alakú lucaszéket is ezen a napon 
kezdték faragni. Készítéséhez kilencféle fát (kökényt, borókát, já-
vorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát) hasz-
náltak, és bármilyen vontatottan is, de karácsonyig el kellett készül-
nie. Mivel a lucaszék lassan készült, minden nap csak egy művele-
tet lehetett rajta elvégezni, innen ered a mondás is, miszerint „Las-
san készül, mint a Luca széke“

A szék készítője magával vitte a széket december 24-én az éjféli mi-
sére, s ekkor a székre állván megláthatta, hogy a gyülekezet tagjai kö-
zül kik a boszorkányok. Miután a szék készítője a boszorkákat felis-
merte, gyorsan szaladnia kellett, s maga mögé mákot szórva biztosí-
tania, hogy leleplezett üldözője ne érjen a nyomába. Az otthon már 
biztonságot nyújtott, de a lucaszéket a biztonság kedvéért elégették.

Luca-napi búzaültetés és Luca kalendáriuma
Luca napjához köthető népszokás a búzaültetés. Ezen a napon kis 

tálkába búzát szórt a háziasszony, amit karácsony napjáig öntözge-
tett, s minél magasabbra hajtott ki, s minél jobban kizöldült addig-
ra, annál bővebb termést jósoltak a következő esztendőre. Belsejébe 
mécsest, gyertyát volt szokás helyezni.

A kereszténység elterjesztői ezt a pogány jeles napot is saját ün-
nepkörükbe vonták: a Luca búzát a karácsonyfa alá helyezték, s azt 
hirdették, hogy a búza zöldje az adventi remény beteljesülését, fé-
nye a Megváltó érkezését jelenti, maga a búza pedig az élő kenye-
ret, Jézust jelképezte. 

A Luca naptól karácsonyig terjedő időszakban időjárásjóslásra al-
kalmas praktikákat űztek, ennek a tizenkét napnak az időjárásából 
következtettek ugyanis az elkövetkező egy évre. Úgy vélték, hogy 
amilyen az első nap, olyan lesz az eljövendő év első hónapja, ami-
lyen a második nap, olyan a második hónap és így tovább. Ezt ne-
vezik Luca kalendáriumának.

Luca-napi kotyolás
A termékenység bebiz-

tosításában szerencsésen 
besegítettek a Luca-napi 
alakoskodók, a kotyolók, 
akik házról-házra járva 
mondták termékenység-
varázsló rigmusaikat. A 
kotyolásnak nevezett szo-
kás segítette az eljövendő 
bő termést és a jószágok 
megfelelő szaporulatát.

A kotyolók – akik a 
néphagyomány szerint 
fiúk voltak – lopott szal-
mát vagy fadarabot vit-
tek magukkal, s arra tér-

depelve mondták el a köszöntőjüket. A szalmát, amit a térdük alá 
tettek, a gazdasszony a tyúkok alá vitte. Amennyiben a kotyoló le-
gények nem kaptak adományt, azzal fenyegetőztek: „Egy csibéjük 
legyen, az is vak legyen“

Luca napján készítették el a hajadon lányok azokat a jóslási cédu-
lákat, melyeket 12 férfi nevével láttak el. Minden nap a tűzbe vetet-
tek egyet, s akinek a neve az utolsó, megmaradt papírdarabon szere-
pelt, vőlegény lehetett. Más vidékeken gombócot készítettek, azok-
ba férfineveket rejtettek, s amelyik először jött föl a víz felszínére, az 
tartalmazta a jövendőbeli keresztnevét.

Nos, a Nők a Balatonért almádi csoportjának tagjai nem legény-
kednek, azonban jókívánságaikat örömmel szórják Balatonalmádi 
minden polgára december 12-én délután. A Pannónia Művelődé-
si Házban elevenítik föl a Luca napi hagyományokat: cédulás gom-
bócot főznek,némely pogácsába érmet sütnek, s aki arra ráharap, 
2016-ban szerencsés lesz, de segítenek a búza ültetésében is.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt azzal a bensőséges óhajtás-
sal, hogy a Luca napi szokások fölelevenítését sikerül Almádiban 
hagyománnyá tenniük, feleleveníteniük. dzs

Töklámpásokat már faragtak az almádiak, most jön a Luca napi gombócfőzés - 
szintén a Pannóniában

Közlemény
Balatonalmádi Város alapítványa, az „Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány” 2015. évben is biztosítani kívánja a 70 év feletti, 
balatonalmádi állandó lakcímmel rendelkező polgárok részére a 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYT.
Kérjük önöket, vagy megbízottjaikat, hogy 2015. november 30. 
– tól, december 04-ig 8.00-tól 11.00 óráig, valamint 2015 decem-
ber 07-től 11-ig 12.00-tól 15.00 óráig
szíveskedjenek felkeresni a Balatonalmádi Szociális Központot
Balatonalmádi, Baross G. u. 32., hogy a személyenkénti 3000 Ft 
értékű utalványt átvehessék. Az alapítványnak a fenti időponton 
túl sajnos nincs lehetősége az utalványok átadására.
Tisztelettel és szeretettel várjuk önöket! 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai  
és a Szociális Központ munkatársai

Fotó: Novák Béla
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ALMÁDI ÚJSÁG 2015. november

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2015. november közepétől december közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

BALATON JÁTÉKPONT 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – 
ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! Telefon: +36 20 970 3479, 
e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/balatonjatekpont
Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESÉK ÖREGANYÁM SZOKNYÁJÁBÓL népmesék Eni-
kő nénivel 
Kedd 16. 30 óra TÁRSASJÁTÉKOZZUNK! közös játék 
Szerda 16. 30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN kézműves foglalkozás 
Csütörtök 16.30 óra DIAVETÍTÉS régi idők meséi 
Péntek és szombat MATINÉ játék minden mennyiségben

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Elnök: Dudás Zsolt telefon: +36 20 483 8780 
December 19. péntek 16 óra BALATONALMÁDI ANNO III. 
VÖRÖSBERÉNY könyvbemutató (Vörösberényi Kultúrház) 
Bővebb információ: Kovács István +36 88/430-091

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
November 14. szombat 18 óra 10 ÉVES A BOTORKA TÁNCEGYÜTTES 
jubileumi gálaműsor (Vörösberényi Kultúrház)
November 29. vasárnap 16 óra I. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 6. vasárnap 16 óra II. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 6. vasárnap 17 óra Érkezik a MIKULÁS a Pannóniába
December 12. szombat ALMÁDI ADVENTI TÁRLAT 2015
December 13. vasárnap III. Gyertyagyújtás a Betlehemnél 
December 16. szerda 17 óra Csillagnyílás Balett Csoport gálaműsora

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Telefon: +36 88 542 514 – www.strandkonyvtar.hu
November 9. hétfő 17 óra ÉRTÉKEINK „Balatonalmádi értékei” című kiad-
ványok és a „Balatonalmádi 2016” falinaptár bemutatója (Pannónia olvasóterem)  
November 21. szombat 15 óra ÉRTÉKEINK – Az almádi Szent Imre temp-
lom és építész-tervezője Medgyaszay István Előadó: Potzner Ferenc Ybl Mi-
klós-díjas építész (Pannónia olvasóterem)

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Az őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. 
Érdeklődni: Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 telefon számon lehet. 

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET
Elnök: Gyenes Ákos telefon: +36 88 594 081
December 5-6., 12-13., 19-20. vásári napokon 15-20 óra között 
ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR kézműves vásár és foglalkoztató, játszóház, kará-
csonyi műsorok, állatsimogató és Almádi nagy Adventi máglyája! 
Figyelem! A Tourinform irodában nagy választékban kaphatóak igényes köny-
vek kis gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

BAUXITKUTATÓ TERMÉSZETJÁRÓ SPORTEGYESÜLET
Elnök: Schulteisz László Info: +36 88 542 441 (Zabó Beáta) +36 30 405 2178 
(Knauer József ) 
November 21. szombat 9. 30 óra rendkívüli közgyűlés (Pannónia gyerekkönyvtár 

FI-LE SPORTEGYESÜLET 
Elnök: Beckerné Sabján Ottilia Tel.: 36 30 288 2516
November 20. péntek ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS kézműves foglalkozás 
(Sportpálya, a FI-LE SE klubhelyisége: Véghely D. u. 10.) 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István +36 88 430 091 Titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
November 24. kedd 16.30 óra Megbeszélés (Pannónia) 

NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET ALMÁDI CSOPORTJA
Elnök: Németh Jánosné Erzsi telefon: +36 20 329 8440
Figyelem! A korábban november 28-ra meghirdetett adventi készülődés elma-
rad! Helyette: 
December 12. szombat 15 óra LUCA NAPI ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
(Pannónia Kulturális Központ)

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József telefon: +36 70 366 0181
November 10. kedd Érdemes-e napjainkban borászkodni? Előadó: Jásdi István 
borász-közgazdász 

November 14. szombat 25 ÉVES A BALATONALMÁDI KERTBARÁT 
KÖR – ünnepélyes megemlékezés és Márton napi pinceszer 
December 1. kedd Tájékoztató a városunkban történtekről Előadó: Keszey Já-
nos polgármester 
December 15. kedd ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc telefon: +36 70 339 5274
November 16. hétfő 2015. évi szőlőtermés, borkészítés, borkezelés és borkósto-
ló – Előadó: Mikóczy István tatai borász, kertészmérnök
November 21. szombat 19 óra KATALIN BÁL
December 7. hétfő Tájékoztató az Önkormányzat 2015. évi munkájáról, 2016.
évi feladatok Előadó: Keszey János polgármester
December 21. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi program

NAGYCSALÁDOSOK BALATONALMÁDI EGYESÜLETE 
Elnök: Benedek Anna telefon: +36 30 7913 208
November 20. péntek AZ ISTENNŐ BENNÜNK – A NŐ MINT ANYA ÉS 
AZ EGÉSZSÉG – Démétér ideje Fókuszban az egészség és minden, ami hozzá 
tartozik! Előadások, szűrések, torna, tanácsadás és vásár! Részletek hamarosan! 
Helyszín: Pannónia Kulturális Központ 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor telefon: +36 30 902 4268
November 11. szerda 16-17 óra között ELŐADÁS: a frontok és a klímaválto-
zás hatása egészségünkre Előadó: szakorvos 
November 18. szerda 16-17 óra között Ügyelet – befizetések 
November 25. szerda 16 óra A Vörösberényi Nyugdíjas Klub több éves tevé-
kenységének értékelése, gazdálkodása – elismerések átadása – vezetőség válasz-
tás – zenés születésnapi rendezvény 
December 9. szerda 16 óra Hagyományos süti parti – receptcsere – menüaján-
latok karácsonyra – teázás; Vendégek: cukrász, éttermi séf 
December 16. szerda 16 óra Karácsony a klubban – Ünnepi műsor, meglepetés, 
vacsora – Vendégünk: Szabó János plébános úr – Zenés születésnapi rendezvény 

Gombócfőzés és búzaültetés a NABÉval
A tököket már kifaragták az almádiak, így Luca napjának elő- 

estéjén már nem szükséges újra megtenniük, noha annak idején or-
szágszerte töklámpásokat faragtak a szorgos kezek. Az ijesztő arcok 
mögé gyertyákat rejtettek, hogy a gonoszokat elűzzék Luca nap-
ján, december 13-án. Nem ez volt az egyetlen dolog, amivel eleink 
igyekeztek elkergetni a 
gonosz szellemeket: fok-
hagymával kenték meg 
az ajtófélfát, mi több, a 
gazda családja fokhagy-
más pirítóst is vacsorá-
zott, hogy a kellemet-
len szaggal távol tartsák a 
gonoszt, de jutott a fok-
hagymából az istállókba 
is, az állatok fejét is be-
kenték, nehogy valami-
lyen betegség vagy ártó 
szellem elvigye azokat. 

A pogány időkben az 
év leghosszabb éjszaká-
jához sokféle titok kap-
csolódott, leginkább jós-
lásokra alkalmasnak ítélték. Az asszonynép legfőképp azért szerette, 
mert aznap tilos volt dolgozniuk. E mögött az az egyszerű tény hú-
zódott, hogy az őszi betakarítások után igencsak elfáradtak, és ezen 
a napon igyekeztek erőt gyűjteni az évkezdéséhez kapcsolódó újabb 
munkákhoz. Gyártottak is hozzá ideológiát: minél többet ülnek, an-
nál több tojást tojnak majd tyúkjaik. Tudvalévő, hogy a tojás a parasz-
ti háztartás alapját képezte, de az ügyes asszonyok azok eladásából tet-
tek szert némi saját pénzre is. Még a seprűket is jól eldugták, mond-
ván, véletlenül se nyargalászhassanak rajtuk a boszorkányok. Az asz-
szonyok pedig a világ összes kincséért se vették volna kezükbe, mert 
úgy tartották, aki Luca napján dolgozik, az kővé válik…

Hogy mennyire nem dolgoztak ezen a napon, azt a lucaszék ké-
szítése is jól jellemzi: az ötszög alakú lucaszéket is ezen a napon 
kezdték faragni. Készítéséhez kilencféle fát (kökényt, borókát, já-
vorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát) hasz-
náltak, és bármilyen vontatottan is, de karácsonyig el kellett készül-
nie. Mivel a lucaszék lassan készült, minden nap csak egy művele-
tet lehetett rajta elvégezni, innen ered a mondás is, miszerint „Las-
san készül, mint a Luca széke“

A szék készítője magával vitte a széket december 24-én az éjféli mi-
sére, s ekkor a székre állván megláthatta, hogy a gyülekezet tagjai kö-
zül kik a boszorkányok. Miután a szék készítője a boszorkákat felis-
merte, gyorsan szaladnia kellett, s maga mögé mákot szórva biztosí-
tania, hogy leleplezett üldözője ne érjen a nyomába. Az otthon már 
biztonságot nyújtott, de a lucaszéket a biztonság kedvéért elégették.

Luca-napi búzaültetés és Luca kalendáriuma
Luca napjához köthető népszokás a búzaültetés. Ezen a napon kis 

tálkába búzát szórt a háziasszony, amit karácsony napjáig öntözge-
tett, s minél magasabbra hajtott ki, s minél jobban kizöldült addig-
ra, annál bővebb termést jósoltak a következő esztendőre. Belsejébe 
mécsest, gyertyát volt szokás helyezni.

A kereszténység elterjesztői ezt a pogány jeles napot is saját ün-
nepkörükbe vonták: a Luca búzát a karácsonyfa alá helyezték, s azt 
hirdették, hogy a búza zöldje az adventi remény beteljesülését, fé-
nye a Megváltó érkezését jelenti, maga a búza pedig az élő kenye-
ret, Jézust jelképezte. 

A Luca naptól karácsonyig terjedő időszakban időjárásjóslásra al-
kalmas praktikákat űztek, ennek a tizenkét napnak az időjárásából 
következtettek ugyanis az elkövetkező egy évre. Úgy vélték, hogy 
amilyen az első nap, olyan lesz az eljövendő év első hónapja, ami-
lyen a második nap, olyan a második hónap és így tovább. Ezt ne-
vezik Luca kalendáriumának.

Luca-napi kotyolás
A termékenység bebiz-

tosításában szerencsésen 
besegítettek a Luca-napi 
alakoskodók, a kotyolók, 
akik házról-házra járva 
mondták termékenység-
varázsló rigmusaikat. A 
kotyolásnak nevezett szo-
kás segítette az eljövendő 
bő termést és a jószágok 
megfelelő szaporulatát.

A kotyolók – akik a 
néphagyomány szerint 
fiúk voltak – lopott szal-
mát vagy fadarabot vit-
tek magukkal, s arra tér-

depelve mondták el a köszöntőjüket. A szalmát, amit a térdük alá 
tettek, a gazdasszony a tyúkok alá vitte. Amennyiben a kotyoló le-
gények nem kaptak adományt, azzal fenyegetőztek: „Egy csibéjük 
legyen, az is vak legyen“

Luca napján készítették el a hajadon lányok azokat a jóslási cédu-
lákat, melyeket 12 férfi nevével láttak el. Minden nap a tűzbe vetet-
tek egyet, s akinek a neve az utolsó, megmaradt papírdarabon szere-
pelt, vőlegény lehetett. Más vidékeken gombócot készítettek, azok-
ba férfineveket rejtettek, s amelyik először jött föl a víz felszínére, az 
tartalmazta a jövendőbeli keresztnevét.

Nos, a Nők a Balatonért almádi csoportjának tagjai nem legény-
kednek, azonban jókívánságaikat örömmel szórják Balatonalmádi 
minden polgára december 12-én délután. A Pannónia Művelődé-
si Házban elevenítik föl a Luca napi hagyományokat: cédulás gom-
bócot főznek,némely pogácsába érmet sütnek, s aki arra ráharap, 
2016-ban szerencsés lesz, de segítenek a búza ültetésében is.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt azzal a bensőséges óhajtás-
sal, hogy a Luca napi szokások fölelevenítését sikerül Almádiban 
hagyománnyá tenniük, feleleveníteniük. dzs

Töklámpásokat már faragtak az almádiak, most jön a Luca napi gombócfőzés - 
szintén a Pannóniában

Közlemény
Balatonalmádi Város alapítványa, az „Együtt-Egymásért Nyílt 
Közalapítvány” 2015. évben is biztosítani kívánja a 70 év feletti, 
balatonalmádi állandó lakcímmel rendelkező polgárok részére a 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYT.
Kérjük önöket, vagy megbízottjaikat, hogy 2015. november 30. 
– tól, december 04-ig 8.00-tól 11.00 óráig, valamint 2015 decem-
ber 07-től 11-ig 12.00-tól 15.00 óráig
szíveskedjenek felkeresni a Balatonalmádi Szociális Központot
Balatonalmádi, Baross G. u. 32., hogy a személyenkénti 3000 Ft 
értékű utalványt átvehessék. Az alapítványnak a fenti időponton 
túl sajnos nincs lehetősége az utalványok átadására.
Tisztelettel és szeretettel várjuk önöket! 

Az Alapítvány kuratóriumának tagjai  
és a Szociális Központ munkatársai

Fotó: Novák Béla



talásáról sem. Anna fordított rendületlenül és kapásból, legyen az 
régészeti szakkifejezés, vagy szőlészeti kuriózum, mint a szőlő jövés-
nek könyve vagy a csöbör adó, avagy művészettörténeti megjelölés, 
illetve pedagógiai szakkifejezés. Meg is emeltem a kalapomat előt-
te, mert az Európai Unió boldogabbik felében félóránként váltják 
a szinkrontolmácsokat, márpedig ott csak anyanyelvi és apanyelvi 
fordítókat alkalmaznak.

Amilyen bőséges volt a mondanivaló, olyan volt a díszebéd is, 
pedig csak két pincér sürgött-forgott körülöttünk, de mihelyst 
valami fennakadás adódhatott volna tüstént felállt egy képvise-
lő vagy maga a polgármester-asszony és tűzrőlpattant természetes-
séggel szolgált ki bennünket. Gyanítom, hogy az ősi magyar virtus 
miatt voltak ott is hatalmasak az adagok, mert ugye, „amit nem et-
tek meg az eleink a viszontágságok mián, azt is bé kell pótolni”. Bé 
is pótoltuk, ámbár nem kellett volna. Az italoknál már nem ezt 
gondoltam...

A délutáni néptáncok olyan szívszakasztóan szépek voltak, hogy 
azt leírni nem lehet: látni kell, meg érezni. Kitettek magukért a kő-
szegi fiatalok de a nyitragerencsériek sem adták alább. Öröm volt 
látni, hogy fiatalokat is verbuváltak maguk közé, de hogy a polgár-
mester-asszony ott is énekelt, meg ropta is az egyenesen bámulatos. 
A modern táncoknál kezdtek elszivárogni a tapasztaltabbak a köz-
ség- és egyben kultúrház mögötti részre, ahol egy derék kondérban 
a vadászok szarvas gulyása rotyogott, mellette meg menyecskék sü-
tögettek valamit. Mivel enni nem tudtam a felséges ebéd után, így 
csak kérdezgettem, hogy készül az a „lepénke”, amit fergeteges gyor-
sasággal gyúrtak, lapítottak és sütöttek vagy hatan. „Hát, só, víz meg 
liszt, de mértékkel” – jött a válasz, de a mértéket csak nem tudtam 
megjegyezni.

A hátrébb található sportpályáig villámgyorsan alakítottak 
ki kisebb játszótereket, így minden korosztály megtalálhatta a 
kedvenc szórakozását. Régi barátaim azért a szarvas gulyás és 
a burcsák lelőhely között táboroztak le. Több mint bűn, alig-
ha nem hiba lett volna nem megkóstolni. Nem volt az olyan 
rossz, amilyennek gondoltam, de a harmadik pohár után azért 
inkább a készítését kezdtem firtatni. „Ugyanaz mint nálatok, 
csak a csehek burčáknak hívják, a szlovákok meg burčiak-nak.” 
Leszüretelnek és alig kell egy-két napot várni s előáll a burcsák. 
Ráadásul van aki egész évben ezt issza. „Na, ne” – szóltam köz-
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Alaszka Almádiban
Sok amerikai és más filmben is látni falvakat, kisvárosokat, amik-

nek van egy klubja, kocsmája, gyülekezője. Itt esznek, isznak az em-
berek, beszélgetnek, pletykálnak, kávéznak, ismerkednek és táncol-
nak. Sokan áhítattal nézik, hogy milyen nagyszerű dolog ez, van hova 
menni pénteken, szombaton és ha a tini gyerekem a kicsit béna zene-
karával szeretne fellépni, azt is itt teszi először. Nos, mi azt gondoltuk, 
hogy ezek lennénk mi szívesen és elkezdtünk közösségi programo-
kat, koncerteket szervezni és még komolyabb terveket is dédelgetünk.

A konyhánkat már egy jó ideje tesztelhették, látni való, hogy milyen 
kiválóan dolgozik a nagyszerű pult mögött a megújult szakács-sereg. 
Megbízható, magas szintű szakértelem, emberi és kedves kiszolgálás, 
jó menü, gyors kiszállítás. De ennél többre is vágyunk - bár már nincs 
nyár, emberek élnek itt, akiknek igénye van a kultúrára, jó hangulatra, 
bulikra, baráti összejövetelekre. A lényeg, hogy önök nélkül mi csak egy 
üres klub vagyunk, együtt pedig szenzációs élmények, jó esték, és talán 
jó példa a téli Balaton előtt. Szóval mi itt vagyunk és jókora lendület-
tel zárjuk az évet. Koncertekkel, estekkel, diszkóval, később komolyabb 
kulturális eseményekkel, kéthetente csocsó bajnoksággal.

November 6. Mystery Gang, 14. Kalapács József akusztik, 18. 
Szerda - Stand Up Vacsora - fellép Orosz György, Rekop György, 
Magyed, 19. Csütörtök - Pénzdíjas Csocsó bajnokság, 21. DISCO 
csak magyar zenével, 27. Wetwood koncert, december 3. Pénzdíjas 
Csocsó bajnokság, 4. Ganxsta Zolee és a Kartel koncert, 17. Pénzdíjas 
Csocsó bajnokság, 18. Pribojszki Mátyás Blues Band évzáró koncert.

Mondhatnánk, hogy és még sokan mások, de ezen kívül nem sok 
minden fér már bele, de persze beeshet 1-2 kisebb koncert és ter-
mészetesen mindegyik után folytatódik a zenés, táncos mulatság.

Szóval örülnénk, ha mi lehetnénk az Almádinak, ami Cicelynek 
Holling kocsmája, a Tégla és szerintem dr. Joel Fleischman is örülne, 
ha eljöhetne a Deák Bill koncertünkre. Találkozunk a Pubban. (X)

Mikszáth Kálmán bukolikus bájt árasztó Jó palócok, meg a Tót 
atyafiak című regénye motoszkált a fejemben, amikor rendőrmen-
tes, szép, száraz időben repesztettünk felvidéki testvér-településünk 
felé. Érdekes, hogy Mikszáth is előbb írt a kissé különc tót atyafi-
akról s csak egy évre rá a beszédesebb, jó palócokról. Már akkor is 
sokkal több kötötte össze őket persze, mint ami elválasztotta volna a 
zord hegyek és lágy lankák lakóit. Nem véletlen tehát, hogy ami ne-
kem egykor kötelező novelláskötet volt az iskolában az ma is aján-
lott olvasmány a 7. osztályban. Így lesz az egykori kirobbanó siker-
könyvből máig maradandó emlék.

Ami a legfurcsább az egészben, hogy még a nem létező tájszólá-
som is visszatér, amint átmegyünk Rév-Komáromba és csak erősö-
dik a Zoboraljára érve. Magam is meglepődtem, amikor a „nagy-
apám háza” helyett „nágyápóm hózá” jött ki a számon. Nagyszüle-
im viselete még látható itt-ott, különösen a gerencséri ’három per-
kál szoknyát viselő kedves kis portékákon’. A régi épületek még is-
merősek, pedig egyre több tájba nem illő, vad színekre mázolt eme-
letes ház között bújnak meg szerényen. Sokuk előtt viszont ott áll 
egy stokedli rajta egy tele üveg „burcsák”. Ez olyan mint a murci, 
tehát se nem must se nem bor, bár volt, aki kotlós bornak fordítot-
ta. Mivel szép napos idő volt, melegedett a palack rendesen, én is 
inkább kotlós bornak tituláltam volna. Ha megállunk. De nem áll-
tunk meg, így aztán az esti pincelátogatáskor feszegethettem csak 
ezt a témát.

Négyen tettük tiszteletünket tesvér településünkön, 
Nyitragerecséren, az ottani kétnapos Rózsaünnepen. Megadták 
a módját az eseménynek, mert szentmisével kezdődött, ami két-
nyelvű volt. Vlado atya jóvoltából ment is a mise szépen, csak a 
végén álltak fel hárman mögöttem sietve, amikor már csak ma-
gyar énekekkel zárult volna. Meg is jegyezték ezt epésen néhá-
nyan, de különben béke honolt odabenn és odakünn a temp-
lom előtti téren, ahol köszöntőbeszédek kezdődtek. Két nyel-
ven ott is.

Le a kalappal a polgármester asszony, Vrábel Anna előtt, mert 
egész álló nap szinkronban fordított, mindenfajta papír nélkül kö-
szöntött minden megjelent méltóságot, köztük a minisztert és a 
testvérvárosi küldöttségeket. Később a kultúrház nagytermében 
ugyanez folytatódott és az új testvérváros küldöttsége nem fukarko-
dott Kőszeg dicséretével. Kezdték az őskorban, kidomborítva a tö-
rök időket s nem feledkeztek meg a modern létesítményeik magasz-

Nyitragerencséri rózsaünnep be, „előbb-utóbb bor lesz belőle”. Jött is a cáfolat röptében: 
„lenne, ha a mustot nem raknánk bé a mélyhűtőbe! Elő-elő kap-
juk, oszt alig kell melengetni, mindjárt ott a burcsák.” Hát, ha-
csak úgy nem...

Az estére olyan híres cseh zenekart hívtak, hogy a környék fi-
ataljai megtöltötték a nagy színháztermet. Előbb az öregebbek, 
amikor ABBA számok szóltak olyan hangerővel, hogy benn 
nem tudtam megmaradni. Node az volt a szalonzene, mert a 
fiatalabbak egy másik zenekart hívtak, akik aztán adtak a deci-
belnek rendesen. Mit tesz ilyenkor a néprajz iránt feltűnően ér-
deklődő idősbödő ember? Hát enged a barátai unszolásának és 
ellátogat az alvégi pincesorra. Milyen ott a kőfaragás, milyen a 
pincegádor népi fabútora, no meg mekkora a csántérfák hosz-
sza? A csántér ugye az az ászokfa, ami másutt gantér, de akár-
hogy hívják is, csak két hosszú gerenda, amelyeken a hordók 
gunnyasztanak. Szép sorban. Kihagyni meg egyikőjüket sem 
lehet, mert megsértődnek. Nem a hordók, hanem a házigaz-
da...

Nem csoda, hogy hamarosan előjöttek a dalok is a Csitári-
hegyektől egészen Krasznahorkáig, meg vissza. Én a burcsákot 
azért csak kihagytam, így a hébér, lopótök, szívóka vitába se kap-
csolódtam be, de az biztos, hogy az öblös tetejű üvegcső el nem 
hangzott. Dalok viszont annál többen, köszöntésekkel elegyest. 
Ott is csak azt mondják, amit itthon: „a fiatalabbak már felét se 
tudják, de hol vagyunk mi a szüleinkhez képest!” Neki is búsul-
tam olyannyira, hogy kedvenc zoboralji nótám, a Komámasszony 
kakasa, már eszembe se jutott. Nem véletlen, hogy a Felvégre már 
ki sem tudtak csalni!

A nyitrai városnézést másnap reggel akár hiszik, akár nem, a 
polgármester-asszony vezette. Frissen, mert ő hajnali háromkor 
zárta be a bált a kultúrházban. Most nem kellett egyszerre két 
nyelven beszélnie, hacsak a zordon portásokkal nem, de így is el-
képesztett a tudásával. Azt mondta, hogy pár dologra még em-
lékszik a város történetéből. Nos ez a pár dolog délutánig tartott. 
Nem időznék el hosszan Nyitra városképénél, ami fentről a vár-
ból a legszebb, hiszen onnan nem látni a részleteket. A részletek 
pedig lehangolók. Eljön azért majd ott is az az idő, amikor nem 
derékszögű vonalzóval fogant beton-rémálmokat súvasztanak be 
két barokk épületcsoda közé. A köztéri szobrokat sem ecsetel-
ném hosszan és ez jobb nekik is meg nekem is. Fenn a várban vi-
szont a székesegyház előtti Szentháromság-szobrot szépen felújí-
tották és a II. János Pál pápa szobra pedig lenyűgöző. Majdnem 
mindent megbocsátottam, de azt azért megjegyezném, hogy még 
most sem viszik túlzásba a többnyelvű kiírásokat, de ha netán el-
kezdik, akkor a magyar nyelvű szöveg előtt tüstént abba is hagy-
ják.

Valószínűleg erősen romlik a látásom, mivel a Szent Emmerám 
székesegyház feliratai között nem láttam Boldog Gizella nevét, 
akinek a patronálásával épült a 11. században, pedig ő csak ba-
jor volt Szent Emmerámmal egyetemben. Vrábel Anna viszont a 
székesegyhát főhajóját és altemplomát megmutatta a reneszánsz 
ülőfülkékkel együtt. Odakünn elidőztünk egy bájosan egyszerű 
fafaragvány előtt, amely Jézust ábrázolja a 12 apostollal és na-
gyon sajnálom hogy a művész nevét nem jegyeztem meg. Le-
felé menet nem tudtunk elmenni az alsó templom előtt, ame-
lyet a kolostorral együtt a ferencesek emeltek Szent Péter és Pál 
tiszteletére. Ugyanaz a Vladó atya misézett magyarul, aki előző 
nap a kétnyelvű misét tartotta Gerencséren. Megemeltem a ka-
lapomat előtte, mert olyan szépen beszélt, mint bármelyik szü-
letett magyar.

Czuczor SándorNyitragerencsér a Zobor-heggyel

Naív művész alkotása a nyitrai székesegyhát előtt

Fotó: Agg Z. Tamás

Fotó: Agg Z. Tamás
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Sok amerikai és más filmben is látni falvakat, kisvárosokat, amik-

nek van egy klubja, kocsmája, gyülekezője. Itt esznek, isznak az em-
berek, beszélgetnek, pletykálnak, kávéznak, ismerkednek és táncol-
nak. Sokan áhítattal nézik, hogy milyen nagyszerű dolog ez, van hova 
menni pénteken, szombaton és ha a tini gyerekem a kicsit béna zene-
karával szeretne fellépni, azt is itt teszi először. Nos, mi azt gondoltuk, 
hogy ezek lennénk mi szívesen és elkezdtünk közösségi programo-
kat, koncerteket szervezni és még komolyabb terveket is dédelgetünk.

A konyhánkat már egy jó ideje tesztelhették, látni való, hogy milyen 
kiválóan dolgozik a nagyszerű pult mögött a megújult szakács-sereg. 
Megbízható, magas szintű szakértelem, emberi és kedves kiszolgálás, 
jó menü, gyors kiszállítás. De ennél többre is vágyunk - bár már nincs 
nyár, emberek élnek itt, akiknek igénye van a kultúrára, jó hangulatra, 
bulikra, baráti összejövetelekre. A lényeg, hogy önök nélkül mi csak egy 
üres klub vagyunk, együtt pedig szenzációs élmények, jó esték, és talán 
jó példa a téli Balaton előtt. Szóval mi itt vagyunk és jókora lendület-
tel zárjuk az évet. Koncertekkel, estekkel, diszkóval, később komolyabb 
kulturális eseményekkel, kéthetente csocsó bajnoksággal.

November 6. Mystery Gang, 14. Kalapács József akusztik, 18. 
Szerda - Stand Up Vacsora - fellép Orosz György, Rekop György, 
Magyed, 19. Csütörtök - Pénzdíjas Csocsó bajnokság, 21. DISCO 
csak magyar zenével, 27. Wetwood koncert, december 3. Pénzdíjas 
Csocsó bajnokság, 4. Ganxsta Zolee és a Kartel koncert, 17. Pénzdíjas 
Csocsó bajnokság, 18. Pribojszki Mátyás Blues Band évzáró koncert.

Mondhatnánk, hogy és még sokan mások, de ezen kívül nem sok 
minden fér már bele, de persze beeshet 1-2 kisebb koncert és ter-
mészetesen mindegyik után folytatódik a zenés, táncos mulatság.

Szóval örülnénk, ha mi lehetnénk az Almádinak, ami Cicelynek 
Holling kocsmája, a Tégla és szerintem dr. Joel Fleischman is örülne, 
ha eljöhetne a Deák Bill koncertünkre. Találkozunk a Pubban. (X)

Mikszáth Kálmán bukolikus bájt árasztó Jó palócok, meg a Tót 
atyafiak című regénye motoszkált a fejemben, amikor rendőrmen-
tes, szép, száraz időben repesztettünk felvidéki testvér-településünk 
felé. Érdekes, hogy Mikszáth is előbb írt a kissé különc tót atyafi-
akról s csak egy évre rá a beszédesebb, jó palócokról. Már akkor is 
sokkal több kötötte össze őket persze, mint ami elválasztotta volna a 
zord hegyek és lágy lankák lakóit. Nem véletlen tehát, hogy ami ne-
kem egykor kötelező novelláskötet volt az iskolában az ma is aján-
lott olvasmány a 7. osztályban. Így lesz az egykori kirobbanó siker-
könyvből máig maradandó emlék.

Ami a legfurcsább az egészben, hogy még a nem létező tájszólá-
som is visszatér, amint átmegyünk Rév-Komáromba és csak erősö-
dik a Zoboraljára érve. Magam is meglepődtem, amikor a „nagy-
apám háza” helyett „nágyápóm hózá” jött ki a számon. Nagyszüle-
im viselete még látható itt-ott, különösen a gerencséri ’három per-
kál szoknyát viselő kedves kis portékákon’. A régi épületek még is-
merősek, pedig egyre több tájba nem illő, vad színekre mázolt eme-
letes ház között bújnak meg szerényen. Sokuk előtt viszont ott áll 
egy stokedli rajta egy tele üveg „burcsák”. Ez olyan mint a murci, 
tehát se nem must se nem bor, bár volt, aki kotlós bornak fordítot-
ta. Mivel szép napos idő volt, melegedett a palack rendesen, én is 
inkább kotlós bornak tituláltam volna. Ha megállunk. De nem áll-
tunk meg, így aztán az esti pincelátogatáskor feszegethettem csak 
ezt a témát.

Négyen tettük tiszteletünket tesvér településünkön, 
Nyitragerecséren, az ottani kétnapos Rózsaünnepen. Megadták 
a módját az eseménynek, mert szentmisével kezdődött, ami két-
nyelvű volt. Vlado atya jóvoltából ment is a mise szépen, csak a 
végén álltak fel hárman mögöttem sietve, amikor már csak ma-
gyar énekekkel zárult volna. Meg is jegyezték ezt epésen néhá-
nyan, de különben béke honolt odabenn és odakünn a temp-
lom előtti téren, ahol köszöntőbeszédek kezdődtek. Két nyel-
ven ott is.

Le a kalappal a polgármester asszony, Vrábel Anna előtt, mert 
egész álló nap szinkronban fordított, mindenfajta papír nélkül kö-
szöntött minden megjelent méltóságot, köztük a minisztert és a 
testvérvárosi küldöttségeket. Később a kultúrház nagytermében 
ugyanez folytatódott és az új testvérváros küldöttsége nem fukarko-
dott Kőszeg dicséretével. Kezdték az őskorban, kidomborítva a tö-
rök időket s nem feledkeztek meg a modern létesítményeik magasz-

Nyitragerencséri rózsaünnep be, „előbb-utóbb bor lesz belőle”. Jött is a cáfolat röptében: 
„lenne, ha a mustot nem raknánk bé a mélyhűtőbe! Elő-elő kap-
juk, oszt alig kell melengetni, mindjárt ott a burcsák.” Hát, ha-
csak úgy nem...

Az estére olyan híres cseh zenekart hívtak, hogy a környék fi-
ataljai megtöltötték a nagy színháztermet. Előbb az öregebbek, 
amikor ABBA számok szóltak olyan hangerővel, hogy benn 
nem tudtam megmaradni. Node az volt a szalonzene, mert a 
fiatalabbak egy másik zenekart hívtak, akik aztán adtak a deci-
belnek rendesen. Mit tesz ilyenkor a néprajz iránt feltűnően ér-
deklődő idősbödő ember? Hát enged a barátai unszolásának és 
ellátogat az alvégi pincesorra. Milyen ott a kőfaragás, milyen a 
pincegádor népi fabútora, no meg mekkora a csántérfák hosz-
sza? A csántér ugye az az ászokfa, ami másutt gantér, de akár-
hogy hívják is, csak két hosszú gerenda, amelyeken a hordók 
gunnyasztanak. Szép sorban. Kihagyni meg egyikőjüket sem 
lehet, mert megsértődnek. Nem a hordók, hanem a házigaz-
da...

Nem csoda, hogy hamarosan előjöttek a dalok is a Csitári-
hegyektől egészen Krasznahorkáig, meg vissza. Én a burcsákot 
azért csak kihagytam, így a hébér, lopótök, szívóka vitába se kap-
csolódtam be, de az biztos, hogy az öblös tetejű üvegcső el nem 
hangzott. Dalok viszont annál többen, köszöntésekkel elegyest. 
Ott is csak azt mondják, amit itthon: „a fiatalabbak már felét se 
tudják, de hol vagyunk mi a szüleinkhez képest!” Neki is búsul-
tam olyannyira, hogy kedvenc zoboralji nótám, a Komámasszony 
kakasa, már eszembe se jutott. Nem véletlen, hogy a Felvégre már 
ki sem tudtak csalni!

A nyitrai városnézést másnap reggel akár hiszik, akár nem, a 
polgármester-asszony vezette. Frissen, mert ő hajnali háromkor 
zárta be a bált a kultúrházban. Most nem kellett egyszerre két 
nyelven beszélnie, hacsak a zordon portásokkal nem, de így is el-
képesztett a tudásával. Azt mondta, hogy pár dologra még em-
lékszik a város történetéből. Nos ez a pár dolog délutánig tartott. 
Nem időznék el hosszan Nyitra városképénél, ami fentről a vár-
ból a legszebb, hiszen onnan nem látni a részleteket. A részletek 
pedig lehangolók. Eljön azért majd ott is az az idő, amikor nem 
derékszögű vonalzóval fogant beton-rémálmokat súvasztanak be 
két barokk épületcsoda közé. A köztéri szobrokat sem ecsetel-
ném hosszan és ez jobb nekik is meg nekem is. Fenn a várban vi-
szont a székesegyház előtti Szentháromság-szobrot szépen felújí-
tották és a II. János Pál pápa szobra pedig lenyűgöző. Majdnem 
mindent megbocsátottam, de azt azért megjegyezném, hogy még 
most sem viszik túlzásba a többnyelvű kiírásokat, de ha netán el-
kezdik, akkor a magyar nyelvű szöveg előtt tüstént abba is hagy-
ják.

Valószínűleg erősen romlik a látásom, mivel a Szent Emmerám 
székesegyház feliratai között nem láttam Boldog Gizella nevét, 
akinek a patronálásával épült a 11. században, pedig ő csak ba-
jor volt Szent Emmerámmal egyetemben. Vrábel Anna viszont a 
székesegyhát főhajóját és altemplomát megmutatta a reneszánsz 
ülőfülkékkel együtt. Odakünn elidőztünk egy bájosan egyszerű 
fafaragvány előtt, amely Jézust ábrázolja a 12 apostollal és na-
gyon sajnálom hogy a művész nevét nem jegyeztem meg. Le-
felé menet nem tudtunk elmenni az alsó templom előtt, ame-
lyet a kolostorral együtt a ferencesek emeltek Szent Péter és Pál 
tiszteletére. Ugyanaz a Vladó atya misézett magyarul, aki előző 
nap a kétnyelvű misét tartotta Gerencséren. Megemeltem a ka-
lapomat előtte, mert olyan szépen beszélt, mint bármelyik szü-
letett magyar.

Czuczor SándorNyitragerencsér a Zobor-heggyel

Naív művész alkotása a nyitrai székesegyhát előtt

Fotó: Agg Z. Tamás

Fotó: Agg Z. Tamás
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Ködben

Madárlesen – Interjú Novák Lászlóval
– Ázol, fázol, hajnalban kelsz, vagy éppen a szabadban éjszaká-

zol egy pillanatért, amit – ha szerencséd van –, megörökíthetsz. Ez 
a szenvedély. De honnan a tudás? 

– Az alapelvem az, hogy először a ter-
mészetet kell megismerni ahhoz, hogy jó 
természetfotós legyen bárki is. Lehet jó 
fotós, készíthet jó felvételeket, de el fog 
sikkadni, mert nem tudja, hogy mit ke-
ressen, s hol keresse, vagy mikor. Világ-
életemben természetbúvár, természetsze-
rető ember voltam, és nálam már a kez-
deteknél összekapcsolódott a fotó és a ter-
mészetszeretet. Kecskeméten jártam főis-

kolára, gyakran elmentem a Kiskunsági Nemzeti Park rendezvénye-
ire, ahol összeismerkedtem egy igazán jó fotóssal, dr. Molnár Gyulá-
val, aki később is nagyon önzetlenül segítette a munkámat.

– Hogyan segített? Dicsért vagy kritizált? 
Kellett egy olyan lökés, hogy egy jó fotós bátran kidobálja a jónak hitt 

képeimet, amik addig elkészültek. 
Több év munka volt abban, hogy rá-
jöttem: igazából rosszul fényképezek. 
Akkor tudatosult bennem, hogy egy 
jó fotónak megvannak az alapismér-
vei, ami a képszerkesztés, a kompozí-
ció, a technikai háttér. Hogy mond-
juk megfelelő fókusztávolságú objek-
tíveket használj a megfelelő célra. 

Nézegettem magazinokat, újságo-
kat, festményeket, aztán elkezdtem 
olvasni a témáról. Így nyert értelmet 
mindaz, ami az iskolában a rajzórán 
csak nyűg volt: kompozíciókészség, 
kompozíciószerkesztés. Ezek a sza-
bályok a természetfotózásban is léteznek, csak sokkal nehezebb őket ér-
vényesíteni, mert ott ki vagy szolgáltatva a véletlennek. És ez a véletlen 
gyakran csak egy pillanat. De ha azt a pillanatot nem kapod el, akkor a 
kompozíciód összetört, és kész, vége. Ilyen sokszor volt. Nagyon-nagyon 
sokszor. Valami lelóg a képből, kimegy a képből… És már nem tér vissza 
az alkalom. Gyorsan kell felismerni a helyzetet, lekomponálni egy pilla-
nat alatt, élességet állítani és exponálni. Ez a titka annak a természetfotó-
nak, ami egy mozgásban lévő élőlényt örökít meg. Mert itt az elszalasztott 
pillanatot már nem tudod visszatenni, visszakomponálni. 

- Sok elszalasztott pillanat volt?
Ajjaj, de mennyi! A lényeg az, hogy volt nagyon komoly segít-

ségem, aki elmondta a legelején, hogy mik a jó fotó készítésének 
az ökölszabályai. Ettől még persze készíthettem volna egy csomó 
rossz képet továbbra is, de igyekeztem figyelembe venni, amit Gyu-
la mondott. Később nézegettem a pályázatokat. Hol, milyen képe-
ket zsűriztek, miket díjaztak, és aztán szép lassan, évek alatt, kikris-
tályosodott bennem, hogy amit készítettem, az jó kép, vagy nem jó 
kép. Legalábbis én igyekeztem elhelyezni magam. 

 – Magyarországon háromszor nyerted el az Az év természetfotó-
sa díjat, és az idén újra díjat kaptál a BBC nemzetközi fotópályá-
zatán is, ezúttal táj kategóriában.

– BBC pályázatot soha nem nyertem meg, viszont óriási elismerés, 
hogy idén harmadik alkalommal kaptam díjat. Elképesztő, hogy 42 
ezer beküldött fotóból választ ki a zsűri száz képet. Ezekből a fotókból 
minden évben készül egy album, amit már meg is kaptam.

Egyébként a zsűrizés több lépcsőben zajlik, az utolsó fázisban 
nagyjából 500 kép marad. Ebben az ötszázban nekem még bent 

Eplényben gombásztakvolt öt képem. Amikor erről értesítettek, már bíztam benne, hogy 
sikerülhet valami. Igazából egy daru madárról készült felvétellel pá-
lyáztam, amit a Hortobágyon készítettem tavaly ősszel. Ez a kép is 
bent volt az öt kiválasztottban, végül mégis a pókhálós kép („A pó-
kok művészete”címlapunkon – a szerk.) lett a díjazott. 

– A fotósok többsége álmodni sem mer ilyen megbecsülésről.
– Őszintén mondom, hogy soha nem hajtottam a díjakra, de jól 

esik. Nyilván azért pályázom alkalmanként, hogy megméressem 
magam. Mindig ott van a titkos vágy az emberben, hogy hátha ösz-
szejön, és az ő képét választják ki. Azért fotózol, mert szereted ezt a 
munkát, érdekel, motivált vagy. Ez valahol egy életforma is lehetne, 
ha annyi időm lenne. Nekem örömforrás, ha kint vagyok, ha fény-
képezek. Van úgy, hogy egy apróságon órákat el tudok szöszmötöl-
ni. Mondjuk egy gombát fényképezve… ami ott van előttem, moz-
dulatlanul, és mindent be tudok állítani. Viszont az összhatás azon 
múlik, hogy a lehetőségeket hogyan használom ki. Szerintem ilyen-
kor nincs olyan ember, akinek a fejében az fordulna meg, hogy ezzel 
a képpel díjat fog nyerni. Amúgy sem ezért fényképezünk.

– A családod hogyan tolerálja ezt az életformát? Nyilván  napo-
kat és éjszakákat töltesz erdőn-me-
zőn, várva a legjobb pillanatot.

– Hát igen! De nincs ezzel gond. 
Hozzászoktak. Sőt! Korábban még 
sokkal több éjszakát és hajnalt töl-
töttem távol. Amióta a digitális 
fotó működik, azóta az éjszakai fo-
tózás különleges ággá vált. Sokkal 
eredményesebben lehet szép éjsza-
kai felvételeket készíteni, ezért sok-
szor el kell mennem hajnalban, 
vagy éjszaka. Őszintén szólva ez 
nagyon fárasztó, érzem is, hogy ha-
tározottan csökken az ambícióm. 
Olyan problémám viszont soha 

nem volt, hogy azért nem csináltam meg valamit, mert a család visz-
szatartott volna, vagy a feleségem azt mondta volna, hogy „megint 
hova mész hajnalban”?

– Azért kaptál Japánban egy innovációs díjat is. 
– Tessék?
– Mondom japán innovációs díj! Ha nem kérdezek rá, akkor gon-

dolom, meg sem említed!
– Hát, igen. Valóban kaptam… De azt hittem, hogy a fotózás-

ról beszélünk!
– Rólad beszélünk! Rólad és a fotóidról.
– Rólam… Hát jó… Végül is ez a fejlesztés is a fényképezéshez 

kapcsolódik. Egy barátommal közösen terveztünk egy fényképezés-
ben használható vízszintezhető gömbcsuklót, amibe beleépítettük 
az elmúlt évtizedek alatt összeszedett tapasztalatainkat. Gépészmér-
nökként ennek a fejlesztésnek a technikai részleteit dolgoztam ki. 

Az újítást tavaly a fotótechnikában - állvány kategóriában - Toki-
óban a legmagasabb szinten elismerték. 

A termék egy közös munka eredménye, és ebben a rendszerben 
én csak egy csavar vagyok az általam hozzáadott értékkel. 

– Nem hiszem ám el, hogy csökken az ambíciód! Biztos, hogy van-
nak terveid. Elárulnál egyet?

– Van egy régi-új tervem. A lappantyú Almádi környékének ti-
pikus, bár ritkán látható éjszakai madara. Közel 25 évvel ezelőtt 
készítettem róla az első értékelhető kockákat, de ez a különleges 
téma sokkal többet érdemel. Szeretnék erről a madárról hozzá iga-
zán méltó anyagot összeállítani. De többet ne kérdezz, mert ennél 
tovább már csak a politikusok látnak.  Szolga Mária

A gyerekek sokat kérdeztek Szenthe Lászlótól

Fotó: Töltési Erzsébet

Hatalmas gombákat találtak a Szenthe László vezette a túrán

Fotó: Novák László

De gyönyörű! Ilyet még nem láttál! – kiáltották a gyerekek egymás-
nak, miközben a ragyogó napsütésben újabb és újabb gombákhoz ha-
joltak le. Ennyien még nem voltak idén gombásztúrán – tette hoz-
zá Szenthe László az Almádi Gombászok Asztaltársaságának vezető-
je. Huszonnégyen jöttek el az ősz színeiben pompázó Eplényi erdő-
be gombászni. Hogy senki ne vesszen el, 1-től 24-ig mindenki szá-
mot kapott, és a túravezető időnkénti ellenőrzésére harsány kiáltással 
kellett visszaigazolni, hogy még hallótávolságban vannak egymástól, 
senkit nem nyelt el az erdő. Gyorsan teltek a kosarak a már nevük-
ben is izgalmas késői laskagombával, petrezselyemgombával, bárso-
nyos tönkű gyökeres fülőkével, rózsáslemezű kígyógombával, júdás-
füle gombával. Ez utóbbi meglepően hasonlít egy igazi, emberi fülre. 

A résztvevők megtanulhatták, hogy a nyálkás gyökeres fülőkének 
csak a kalapja ehető, tönkje túlságosan szívós. A gyűrűs tuskógom-
bát pedig legalább 25 percig kell sütni vagy főzni, akkor nem okoz 
emésztési zavarokat. Az ánizsszagú fagombának csak a fiatal példá-
nyai ehetők. Megcsodálták a tapló család több fajtáját, mint a ci-
nóber és a bükkfa taplót, melyek nem ehetők, de pazar látványt 
nyújtanak a fák törzsén. És csak a fényképezőgépek villogtak, mikor 
egyikük laskapereszkét talált, hiszen ez védett gomba!

A legfontosabb, hogy megvizsgálva megtanulhatták az itt találha-
tó mérgező gombák, mint az émelyítő pereszke, viaszfehér tölcsér-
gomba, világító tölcsérgomba, rózsáslemezű kígyógomba, a gyilkos 
galóca és a nem ehető bársonyos tönkű gyökeres fülőke megkü-
lönböztetését az ehetőktől, és hogy gombát csak hivatalos gomba-
vizsgáló által ellenőrizve fogyaszthatunk. A hét éve alakult Almádi 
Gombászok Asztaltársaságának tagja lehet mindenki, aki érdeklő-
dik a gombák, a gombászat iránt, szeretettel várnak újabb tagokat. 
Céljuk a közös, kulturált gombagyűjtés és a természet megóvása, a 
gombákkal kapcsolatos ismeretek minél alaposabb elsajátítása. De-
cemberben, – ahogy az egy asztaltársasághoz illik – fehér asztal mel-
lett értékelik, ünnepelik a sikeres gombászévet! Töltési Erzsébet

Pályázat
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY” 8220 Balaton-
almádi, Széchenyi sétány 1. pályázatot ír ki a szociálisan rászoru-
lók téli fűtésének segítésére. 

Pályázatot nyújthatnak be:
 – Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerű-
en (igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
– akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség 
összesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsato-
lása szükséges:
– pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett la-
kóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy 
főre jutó havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
benyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazo-
lás;
c) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vétel-
ről, a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy ese-
tén az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-iga-
zolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. Az adatlap a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatal Portáján (Balatonalmádi Széche-
nyi sétány 1.), az „Új Almádi Újságban”, a Balatonalmádi Szociális 
Alapszolgáltatási Központban (Baross G. út 32.) szerezhető be., 
valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az +36 88 542-551 telefonszámon lehet kérni. 
A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtőládá-
ba, valamint a Szociális Alapszolgáltatási központban adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak a hiánytalanul kitöltve és fent meghatáro-
zott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely melléklet 
hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.

Pályázat benyújtási határideje: 2015. november 25.

Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány 
Kuratóriuma

Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. november 30.
Báles János
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Ködben

Madárlesen – Interjú Novák Lászlóval
– Ázol, fázol, hajnalban kelsz, vagy éppen a szabadban éjszaká-

zol egy pillanatért, amit – ha szerencséd van –, megörökíthetsz. Ez 
a szenvedély. De honnan a tudás? 

– Az alapelvem az, hogy először a ter-
mészetet kell megismerni ahhoz, hogy jó 
természetfotós legyen bárki is. Lehet jó 
fotós, készíthet jó felvételeket, de el fog 
sikkadni, mert nem tudja, hogy mit ke-
ressen, s hol keresse, vagy mikor. Világ-
életemben természetbúvár, természetsze-
rető ember voltam, és nálam már a kez-
deteknél összekapcsolódott a fotó és a ter-
mészetszeretet. Kecskeméten jártam főis-

kolára, gyakran elmentem a Kiskunsági Nemzeti Park rendezvénye-
ire, ahol összeismerkedtem egy igazán jó fotóssal, dr. Molnár Gyulá-
val, aki később is nagyon önzetlenül segítette a munkámat.

– Hogyan segített? Dicsért vagy kritizált? 
Kellett egy olyan lökés, hogy egy jó fotós bátran kidobálja a jónak hitt 

képeimet, amik addig elkészültek. 
Több év munka volt abban, hogy rá-
jöttem: igazából rosszul fényképezek. 
Akkor tudatosult bennem, hogy egy 
jó fotónak megvannak az alapismér-
vei, ami a képszerkesztés, a kompozí-
ció, a technikai háttér. Hogy mond-
juk megfelelő fókusztávolságú objek-
tíveket használj a megfelelő célra. 

Nézegettem magazinokat, újságo-
kat, festményeket, aztán elkezdtem 
olvasni a témáról. Így nyert értelmet 
mindaz, ami az iskolában a rajzórán 
csak nyűg volt: kompozíciókészség, 
kompozíciószerkesztés. Ezek a sza-
bályok a természetfotózásban is léteznek, csak sokkal nehezebb őket ér-
vényesíteni, mert ott ki vagy szolgáltatva a véletlennek. És ez a véletlen 
gyakran csak egy pillanat. De ha azt a pillanatot nem kapod el, akkor a 
kompozíciód összetört, és kész, vége. Ilyen sokszor volt. Nagyon-nagyon 
sokszor. Valami lelóg a képből, kimegy a képből… És már nem tér vissza 
az alkalom. Gyorsan kell felismerni a helyzetet, lekomponálni egy pilla-
nat alatt, élességet állítani és exponálni. Ez a titka annak a természetfotó-
nak, ami egy mozgásban lévő élőlényt örökít meg. Mert itt az elszalasztott 
pillanatot már nem tudod visszatenni, visszakomponálni. 

- Sok elszalasztott pillanat volt?
Ajjaj, de mennyi! A lényeg az, hogy volt nagyon komoly segít-

ségem, aki elmondta a legelején, hogy mik a jó fotó készítésének 
az ökölszabályai. Ettől még persze készíthettem volna egy csomó 
rossz képet továbbra is, de igyekeztem figyelembe venni, amit Gyu-
la mondott. Később nézegettem a pályázatokat. Hol, milyen képe-
ket zsűriztek, miket díjaztak, és aztán szép lassan, évek alatt, kikris-
tályosodott bennem, hogy amit készítettem, az jó kép, vagy nem jó 
kép. Legalábbis én igyekeztem elhelyezni magam. 

 – Magyarországon háromszor nyerted el az Az év természetfotó-
sa díjat, és az idén újra díjat kaptál a BBC nemzetközi fotópályá-
zatán is, ezúttal táj kategóriában.

– BBC pályázatot soha nem nyertem meg, viszont óriási elismerés, 
hogy idén harmadik alkalommal kaptam díjat. Elképesztő, hogy 42 
ezer beküldött fotóból választ ki a zsűri száz képet. Ezekből a fotókból 
minden évben készül egy album, amit már meg is kaptam.

Egyébként a zsűrizés több lépcsőben zajlik, az utolsó fázisban 
nagyjából 500 kép marad. Ebben az ötszázban nekem még bent 

Eplényben gombásztakvolt öt képem. Amikor erről értesítettek, már bíztam benne, hogy 
sikerülhet valami. Igazából egy daru madárról készült felvétellel pá-
lyáztam, amit a Hortobágyon készítettem tavaly ősszel. Ez a kép is 
bent volt az öt kiválasztottban, végül mégis a pókhálós kép („A pó-
kok művészete”címlapunkon – a szerk.) lett a díjazott. 

– A fotósok többsége álmodni sem mer ilyen megbecsülésről.
– Őszintén mondom, hogy soha nem hajtottam a díjakra, de jól 

esik. Nyilván azért pályázom alkalmanként, hogy megméressem 
magam. Mindig ott van a titkos vágy az emberben, hogy hátha ösz-
szejön, és az ő képét választják ki. Azért fotózol, mert szereted ezt a 
munkát, érdekel, motivált vagy. Ez valahol egy életforma is lehetne, 
ha annyi időm lenne. Nekem örömforrás, ha kint vagyok, ha fény-
képezek. Van úgy, hogy egy apróságon órákat el tudok szöszmötöl-
ni. Mondjuk egy gombát fényképezve… ami ott van előttem, moz-
dulatlanul, és mindent be tudok állítani. Viszont az összhatás azon 
múlik, hogy a lehetőségeket hogyan használom ki. Szerintem ilyen-
kor nincs olyan ember, akinek a fejében az fordulna meg, hogy ezzel 
a képpel díjat fog nyerni. Amúgy sem ezért fényképezünk.

– A családod hogyan tolerálja ezt az életformát? Nyilván  napo-
kat és éjszakákat töltesz erdőn-me-
zőn, várva a legjobb pillanatot.

– Hát igen! De nincs ezzel gond. 
Hozzászoktak. Sőt! Korábban még 
sokkal több éjszakát és hajnalt töl-
töttem távol. Amióta a digitális 
fotó működik, azóta az éjszakai fo-
tózás különleges ággá vált. Sokkal 
eredményesebben lehet szép éjsza-
kai felvételeket készíteni, ezért sok-
szor el kell mennem hajnalban, 
vagy éjszaka. Őszintén szólva ez 
nagyon fárasztó, érzem is, hogy ha-
tározottan csökken az ambícióm. 
Olyan problémám viszont soha 

nem volt, hogy azért nem csináltam meg valamit, mert a család visz-
szatartott volna, vagy a feleségem azt mondta volna, hogy „megint 
hova mész hajnalban”?

– Azért kaptál Japánban egy innovációs díjat is. 
– Tessék?
– Mondom japán innovációs díj! Ha nem kérdezek rá, akkor gon-

dolom, meg sem említed!
– Hát, igen. Valóban kaptam… De azt hittem, hogy a fotózás-

ról beszélünk!
– Rólad beszélünk! Rólad és a fotóidról.
– Rólam… Hát jó… Végül is ez a fejlesztés is a fényképezéshez 

kapcsolódik. Egy barátommal közösen terveztünk egy fényképezés-
ben használható vízszintezhető gömbcsuklót, amibe beleépítettük 
az elmúlt évtizedek alatt összeszedett tapasztalatainkat. Gépészmér-
nökként ennek a fejlesztésnek a technikai részleteit dolgoztam ki. 

Az újítást tavaly a fotótechnikában - állvány kategóriában - Toki-
óban a legmagasabb szinten elismerték. 

A termék egy közös munka eredménye, és ebben a rendszerben 
én csak egy csavar vagyok az általam hozzáadott értékkel. 

– Nem hiszem ám el, hogy csökken az ambíciód! Biztos, hogy van-
nak terveid. Elárulnál egyet?

– Van egy régi-új tervem. A lappantyú Almádi környékének ti-
pikus, bár ritkán látható éjszakai madara. Közel 25 évvel ezelőtt 
készítettem róla az első értékelhető kockákat, de ez a különleges 
téma sokkal többet érdemel. Szeretnék erről a madárról hozzá iga-
zán méltó anyagot összeállítani. De többet ne kérdezz, mert ennél 
tovább már csak a politikusok látnak.  Szolga Mária

A gyerekek sokat kérdeztek Szenthe Lászlótól

Fotó: Töltési Erzsébet

Hatalmas gombákat találtak a Szenthe László vezette a túrán

Fotó: Novák László

De gyönyörű! Ilyet még nem láttál! – kiáltották a gyerekek egymás-
nak, miközben a ragyogó napsütésben újabb és újabb gombákhoz ha-
joltak le. Ennyien még nem voltak idén gombásztúrán – tette hoz-
zá Szenthe László az Almádi Gombászok Asztaltársaságának vezető-
je. Huszonnégyen jöttek el az ősz színeiben pompázó Eplényi erdő-
be gombászni. Hogy senki ne vesszen el, 1-től 24-ig mindenki szá-
mot kapott, és a túravezető időnkénti ellenőrzésére harsány kiáltással 
kellett visszaigazolni, hogy még hallótávolságban vannak egymástól, 
senkit nem nyelt el az erdő. Gyorsan teltek a kosarak a már nevük-
ben is izgalmas késői laskagombával, petrezselyemgombával, bárso-
nyos tönkű gyökeres fülőkével, rózsáslemezű kígyógombával, júdás-
füle gombával. Ez utóbbi meglepően hasonlít egy igazi, emberi fülre. 

A résztvevők megtanulhatták, hogy a nyálkás gyökeres fülőkének 
csak a kalapja ehető, tönkje túlságosan szívós. A gyűrűs tuskógom-
bát pedig legalább 25 percig kell sütni vagy főzni, akkor nem okoz 
emésztési zavarokat. Az ánizsszagú fagombának csak a fiatal példá-
nyai ehetők. Megcsodálták a tapló család több fajtáját, mint a ci-
nóber és a bükkfa taplót, melyek nem ehetők, de pazar látványt 
nyújtanak a fák törzsén. És csak a fényképezőgépek villogtak, mikor 
egyikük laskapereszkét talált, hiszen ez védett gomba!

A legfontosabb, hogy megvizsgálva megtanulhatták az itt találha-
tó mérgező gombák, mint az émelyítő pereszke, viaszfehér tölcsér-
gomba, világító tölcsérgomba, rózsáslemezű kígyógomba, a gyilkos 
galóca és a nem ehető bársonyos tönkű gyökeres fülőke megkü-
lönböztetését az ehetőktől, és hogy gombát csak hivatalos gomba-
vizsgáló által ellenőrizve fogyaszthatunk. A hét éve alakult Almádi 
Gombászok Asztaltársaságának tagja lehet mindenki, aki érdeklő-
dik a gombák, a gombászat iránt, szeretettel várnak újabb tagokat. 
Céljuk a közös, kulturált gombagyűjtés és a természet megóvása, a 
gombákkal kapcsolatos ismeretek minél alaposabb elsajátítása. De-
cemberben, – ahogy az egy asztaltársasághoz illik – fehér asztal mel-
lett értékelik, ünnepelik a sikeres gombászévet! Töltési Erzsébet
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Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY” 8220 Balaton-
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 – Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
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a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat 
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b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból 
származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját 
közvetlenül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazo-
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c) jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
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ről, a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy ese-
tén az oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-iga-
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Pályázatot adatlapon kell benyújtani. Az adatlap a Balatonalmá-
di Közös Önkormányzati Hivatal Portáján (Balatonalmádi Széche-
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Alapszolgáltatási Központban (Baross G. út 32.) szerezhető be., 
valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az +36 88 542-551 telefonszámon lehet kérni. 
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mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűjtőládá-
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Pályázatok elbírálásának határideje: 2015. november 30.
Báles János
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A különösen gazdag és és színes nemzeti örökségünk legértéke-
sebb része viharos történelmünk, amelyről akár az újvilágban, akár 
az Európai Unióban legföljebb csak három eseményt ismernek, azt 
is csupán a műveltebbek: a magyar honfoglalást, 1848 márciusát 
és 1956 októberét. Lenne még jóval több is, de más nemzetről ta-
lán még ennyit sem tudnak. Meg kell tehát becsülnünk magunk-
nak, és meg kell becsültetni másokkal is ezt a három ünnepet, mert 
ha mi nem tesszük, akkor nem csupán a külföld feledkezik meg ró-
lunk egyszer, hanem az unokáink is. Előbb, mintsem gondolnánk!

Ennek érdekében hadd idézzek saját személyes élményeimből, 
mert hovatovább 59 október 23-ra emlékezhetem és emlékeztet-
hetek. Jobban emlékeztethetnék persze, amennyiben mindig az él-
vonalban ünnepelhettem volna, avagy engedtek volna ott ünnepel-
ni - illetve kivételes memóriával rendelkeznék. Nos, ilyennel én sem 
rendelkezem, de azért az átlagosnál talán több megmaradt. 

Elég innen délnyugatra tekinteni, a templomtornyon túl, át a Ba-
latonon egészen Balatonszárszóig, amikor azon a borongós őszi regge-
len bandukoltam az iskolába. Ötödikes általános iskolás voltam 1956-
ban. Az ötödik osztály már akkor is felső tagozatnak számított, ide-
gen nyelvet is tanultunk, méghozzá az orosz nyelvet. Ennek az orosz 
nyelvnek annyi kárt még akarva sem tudtak volna okozni az akkori 
kultúrpolitikusok, hacsak nem tették volna kötelezővé. Márpedig kö-
telezővé tették. Ráadásul csak azt lehet választani az idegen nyelvek kö-
zül! Nos, az iskolába érve többen már orosz tankönyveket égettek a fü-
zetekkel együtt, amelyhez nem csatlakoztam két okból sem: későn ér-
tem be, éppen becsöngettek, no meg a könyveket is jobban szerettem 
már akkor is, akármilyen nyelven íródtak. Mit ad Isten: az első óra 
orosz volt, illetve lett volna. A tanár késett, de amint bevágtatott, rög-
tön a padom elé állt: „Der Arbeiter arbeitet – ponyimájes?” Azt hiszem 
„ponyimáltam”,mert ijedtemben azt mondtam, hogy: „ Da–Ja”. Egé-
szen november 4-ig. Utána már csak a „da” maradt”.

Másnap reggel két osztálytársam sürgősen disszidált. Könnyű volt 
a főúton leinteni egy teherautót, nekem csak a könyvek meg a toll-
tartók maradtak, amelyeket az órák után vihettem el a szüleikhez. 
Nem korholtak, nem szidtak és nem is vádoltak. Belenyugodtak a 
megváltoztathatatlanba és 1957 januárjában megmutattak egy ku-
sza kézzel írt levelet, amit az egyik fiú Kanadából írt haza. Új család, 
új lakás, külön szoba, meg színes televízió. Azt hiszem, hogy jóma-
gam négy évvel később láthattam csak fekete-fehér tévét, azt is húsz 
méterről, mert a kultúrházban szalagkorlát óvta a készüléket a bá-
mész tömegtől. Akkor egy forintot kellett fizetni belépti díjként, de 

nekem megérte. Kevés gyerek kapott ugyanis a szüleitől egy egész 
forintot ilyen „hülyeségre”. Akkoriban ...

Abban a fekete-fehér tévében nem beszéltek a 200 000 emberről, 
akik elhagyták az országot, az itthoni internálásokról, meg a párizsi 
Pére Lachaise temetőben felavatott 1956-os emlékműről. A soproni 
erdészeti egyetem nem véletlenül ürült ki. Amelyik egyetemista meg 
nyugatra ment, az rövid időn belül folytathatta tanulmányait Oxford, 
Cambridge vagy London egyetemein, de tárt karral várta őket Bolo-
gna, Harvard és a Sorbonne is – Bécsről nem is beszélve. Az ittho-
ni tévében nem hallottam semmiféle normális visszhangról 1956-tal 
kapcsolatban. Még az orosz katonák csatornakereséséről is csak ott-
hon suttogtak, mert a félrevezetett szovjet harcosok azt hitték, hogy 
a szuezi válság megoldására vetették be őket. A „Ggye kanal?” kérdé-
sükre sem az apósom sem az édesanyám nem tudott válaszolni Szom-
bathelyen a Gyöngyös-patak mellett, illetve Balatonszárszón a büdös-
gáti víz partján és akkor még csak annyi közük volt egymáshoz, hogy 
mindketten beszéltek szlovákul. Értették is a kérdést, de a Szuezi-csa-
tornát nem tudták megmutatni a közelben.

Pécsi Sándor színművészt viszont egyre többször láttam abban a té-
vében, aki mindenféle parádés sze-
repet játszott, de arról egy büdös 
szót sem szólt, hogy a ledöntött 
Sztálin szobor bronz jobb keze ott 
van elásva a kertjében. Arra már 
nem emlékszem, hogy jutott hoz-
zá, de az biztos, hogy 1956-ban 
nagy elszántsággal feldarabolták a 
Dózsa György úton azt a ménkű 
nagy szobrot. Még a fejét is körbe-
hurcolták Pesten, pedig nehéz volt 
vontatni. Jó harminc évvel később 
láttam róla a képet az egyik an-
gol történelemkönyvben megörö-
kítve, azzal a képaláírással, hogy 
„mérges magyarok feldarabolták a 
generalisszimuszt”. Hát a korabeli 
pártos kézzel vezérelt média elfeledkezett erről a képről ugyanúgy, mint 
az erdélyi vagy kárpátaljai visszhangról, az átállt szovjet kiskatonákról 
meg sok más lényeges, nemzeti dologról.

Amikor történelmet kezdtem el tanítani a XX. század negyedik 
negyedében, akkor mindig csak a 19. század elejéig jutottam el a 
tananyagban mert a mély empátiával megáldott igazgatóm jobbnak 
látta, ha csak angol nyelvet oktatok. Angol nyelven viszont temér-
dek információ jelent meg 1956-ról, amelyek nem szorítkoztak a 
budapesti eseményekre, hanem a vidéki szerveződéseket is megem-
lítették. Miután ideköltöztem, lassan megismertem s megtanultam 
becsülni a helyi eseményeket is, amelyekről többször és több helyen 
írtam már. Így lettem „gyüttmentből” gyüttmaradt.

Balatonalmádiba 1956-ban kerülnek le a Szent Jobb kápolna arany 
mozaikjai a budai várból és 1956. szeptember végére készül el a refor-
mátus templom tornya. Az első forradalmi megmozdulás október 25-
én volt Vörösberényben, ahol a rádióadások hatására tüntetés szervező-
dött. Gerhard Márton és Kun János vezetésével eltávolították a vörös 
csillagot a tanácsháza és az iskola épületéről, megsemmisítették a sar-
ló-kalapácsos címereket. Almádiban október 27-én alakult meg a For-
radalmi Tanács, elnöke dr. Eötvös László, elnökhelyettes Földesi Gyu-
la és Toldi Gyulán kívül még hat elnökségi tag. Azonnal megszüntették 

az orosz nyelv oktatását és helyette német lett a kötelező, de a tanárok 
nem égették el az orosz tankönyveket, hanem összegyűjtötték és a kö-
vetkező félévben megint kiosztották. A tanulók rendben leadták a vö-
rös nyakkendőiket és a szüleik pedig élelmiszert kezdetek gyűjteni a bu-
dapesti forradalmároknak. A Mélyépítő Vállalat teherautóján vitték fel 
október 28-án, a kísérők Koszorús László, Toszkáni Kázmér, Németh 
Lajos és Szabó László voltak. Csak Pesten vették észre, hogy a sok cso-
mag között elbújt egy 15 éves kamasz, Csiszár László, aki a visszafelé 
vezető úton halálos sérülést szenvedett. A tízfős Nemzetőrség vezetője 
Földesi Gyula lett és a fegyvereiket a Balatonalmádi Forradalmi Tanács-
tól kapták, akikkel szorosan együttműködtek a béke és a rend fenntar-
tásában. BFT elnöke Farkas Béla volt, tagjai pedig Malina Sándor, Ka-
tona Emil, Adolf Győző és Birkus Bertalan – elnézést, hogy többükre 
nem emlékezem – akik olyannyira fenntartották a rendet, hogy a „hő-
zöngőktől” még a fegyvert is elvették! Megvédték még a volt párttago-
kat is nem csupán azért mert a BFT-ban is voltak közülük néhányan, 
hanem a forradalom tisztaságát és a rendet kívánták megőrizni. Meg-
illette a védelem a civileket és a katonákat is. Október végére a Postás 
Üdülő ismét teltházas kórház lett, ahol orosz katonákat gyógyítottak s 
nem szovjeteket! Őket sem bántotta senki a BFT jóvoltából. 

A Budapesten zajló harcokban többen vettek részt, név szerint most 
Csak Jenei Károlyt említeném, aki a harcok elültével külföldre távo-
zott. A megtorlástól nem csupán Földesi Gyula szenvedett, hanem 
minden rendes magyar ember, aki valamit is tett 1956-ban. Börtön, 
internálótábor és rendőri megfigyelés volt a sorsuk és csupán jelzés-
ként említem, hogy Vári József SZT tiszt fedő-foglalkozása az Auróra 
szálló üzletvezetői állása volt még 1974-ben is. Farkas Bélát így csak 
2011-ben tüntethették ki eszmei elvhűségéért és példaértékű életút-
jáért, akárcsak vitéz Tolner Istvánt, aki 2014-ben kapott kitüntetést. 
Farkas Béláról azonban tudnunk kell, hogy 1957. január 1-jén tartóz-
tatták le és Kenesére vitték a pufajkások, ahol „közérzetjavítás címén” 
jeges vízbe mártogatták, hátha bevall olyasmit is, amit el sem köve-
tett. Hát nem követett el semmit, megvédte még a párttag főnökeit 
is, meg a lábadozó orosz katonákat, de így is internálás, börtön majd 
rendőri megfigyelés volt a sorsa. Leányát azonnal kirakták a gimnázi-
umból, de éhező családját sok ember segítette élelemmel, talán még a 
korábban megvédett almádi és veszprémi főnökei is.

Végezetül Wass Alberttől idéznék, amely talán sohasem volt aktuá-
lisabb mint ma: „Véreim, fiatal magyarok. Jól-rosszul, de valahogy át-
mentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése 
folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világ-égésen, nemzet-
pusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes 
özönvízén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt 
megtettük s becsülettel őrködünk felette, ameddig élünk. De a töb-
bi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg 

Október 6-ra emlékeztünk

Balatonalmádi ünnepi beszéd
2015. október 23. (Részletek)

Emlékezés
„Az emberi nemnek hivatása, hogy mun-
káljon, alkosson, teremtsen.” (Széchenyi 
István)
Életének 65. évében elhunyt dr. Tóth Jó-
zsef Balatonalmádi, Vörösberény telepü-
lésrészének nyugalmazott háziorvosa.
Régi vágású, segítőkész, az orvosi hivatá-
sának mindent alárendelő ember volt. Ak-
tív tagja a vörösberényi közösség és civil 
szervezetek életének. 1985–től a helyi Vöröskereszt elnökeként se-
gítette jobbá tenni az emberek mindennapjait. Szívbetegsége elle-
nére is optimista, jó kedélyű, családbarát férfiként volt ismeretes. Ő 
olyan orvos volt, aki a szeretetével, közvetlenségével, is gyógyított. 
Betegei bíztak benne, mert tudták, hogy mindig számíthatnak rá.
Balatonalmádi városa újabb baráttól, szeretett embertől, búcsúzik 
fájó szívvel, kinek kiváló tudása, együttérzése, mindannyiunknak 
példaértékű.

Emlékezés
Vágfalvi Ottó – 1925–2015
Vágfalvi Ottó festőművész életművének ala-
kulását több évtizeden át követhettük figye-
lemmel, hiszen életének meghatározó részét 
Balatonfűzfőn töltötte, a térség képzőművé-
szeinek vezető alakjaként. Az általunk is na-
gyon szerettet Balatonunkról, a Bakonyról és 
távoli tájakról „Színekbe szőtt vallomásokat” 
álmodott vászonra, lemezre. Festőként és em-
berként is nagy népszerűségnek örvendett, igazi Mester volt. Hi-
ányozni fog a tárlatokról és a hétköznapjainkból is. Már bizonyá-
ra Dobos Lajos bácsival üldögélnek fent és nézik hogy mire ju-
tunk nélkülük itt a Balaton partján…

Fotó: Bursch Árpádné

Hatvári Hugó Jenő az 56-os forradalomban való kiemelkedő rész-
vételéért Balatonalmádi Városért Érdemrendjét vehette át

Október 23-i városi ünnepség a Hősi Emlékműnél

Fotó: balaton.vehir.hu

magyarok vagytok s az ősi kultúr örökség erkölcsi alapján álltok, ad-
dig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban.“

Tényleg hiszek ebben az üzenetben és higgyenek önök is. Higgyenek 
ifjúságunkban, gyermekeinkben, nemzedékükben! Bennük élünk to-
vább a nemzeti örökséggel, hagyományokkal és értékekkel együtt. Kö-
szönet és hála az akkori hősöknek és leszármazottaiknak! Czuczor Sándor

Ünnepi beszédet mondott 
Czuczor Sándor

Fotó: balaton.vehir.hu

Fotó: Töltési Erzsébet

Fotó: balaton.vehir.hu

A megemlékezés során felléptek a Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulói. Ünnepi beszédet mondott Bati János, a Pannónia Kulturá-
lis Központ és Könyvtár igazgatója
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A különösen gazdag és és színes nemzeti örökségünk legértéke-
sebb része viharos történelmünk, amelyről akár az újvilágban, akár 
az Európai Unióban legföljebb csak három eseményt ismernek, azt 
is csupán a műveltebbek: a magyar honfoglalást, 1848 márciusát 
és 1956 októberét. Lenne még jóval több is, de más nemzetről ta-
lán még ennyit sem tudnak. Meg kell tehát becsülnünk magunk-
nak, és meg kell becsültetni másokkal is ezt a három ünnepet, mert 
ha mi nem tesszük, akkor nem csupán a külföld feledkezik meg ró-
lunk egyszer, hanem az unokáink is. Előbb, mintsem gondolnánk!

Ennek érdekében hadd idézzek saját személyes élményeimből, 
mert hovatovább 59 október 23-ra emlékezhetem és emlékeztet-
hetek. Jobban emlékeztethetnék persze, amennyiben mindig az él-
vonalban ünnepelhettem volna, avagy engedtek volna ott ünnepel-
ni - illetve kivételes memóriával rendelkeznék. Nos, ilyennel én sem 
rendelkezem, de azért az átlagosnál talán több megmaradt. 

Elég innen délnyugatra tekinteni, a templomtornyon túl, át a Ba-
latonon egészen Balatonszárszóig, amikor azon a borongós őszi regge-
len bandukoltam az iskolába. Ötödikes általános iskolás voltam 1956-
ban. Az ötödik osztály már akkor is felső tagozatnak számított, ide-
gen nyelvet is tanultunk, méghozzá az orosz nyelvet. Ennek az orosz 
nyelvnek annyi kárt még akarva sem tudtak volna okozni az akkori 
kultúrpolitikusok, hacsak nem tették volna kötelezővé. Márpedig kö-
telezővé tették. Ráadásul csak azt lehet választani az idegen nyelvek kö-
zül! Nos, az iskolába érve többen már orosz tankönyveket égettek a fü-
zetekkel együtt, amelyhez nem csatlakoztam két okból sem: későn ér-
tem be, éppen becsöngettek, no meg a könyveket is jobban szerettem 
már akkor is, akármilyen nyelven íródtak. Mit ad Isten: az első óra 
orosz volt, illetve lett volna. A tanár késett, de amint bevágtatott, rög-
tön a padom elé állt: „Der Arbeiter arbeitet – ponyimájes?” Azt hiszem 
„ponyimáltam”,mert ijedtemben azt mondtam, hogy: „ Da–Ja”. Egé-
szen november 4-ig. Utána már csak a „da” maradt”.

Másnap reggel két osztálytársam sürgősen disszidált. Könnyű volt 
a főúton leinteni egy teherautót, nekem csak a könyvek meg a toll-
tartók maradtak, amelyeket az órák után vihettem el a szüleikhez. 
Nem korholtak, nem szidtak és nem is vádoltak. Belenyugodtak a 
megváltoztathatatlanba és 1957 januárjában megmutattak egy ku-
sza kézzel írt levelet, amit az egyik fiú Kanadából írt haza. Új család, 
új lakás, külön szoba, meg színes televízió. Azt hiszem, hogy jóma-
gam négy évvel később láthattam csak fekete-fehér tévét, azt is húsz 
méterről, mert a kultúrházban szalagkorlát óvta a készüléket a bá-
mész tömegtől. Akkor egy forintot kellett fizetni belépti díjként, de 

nekem megérte. Kevés gyerek kapott ugyanis a szüleitől egy egész 
forintot ilyen „hülyeségre”. Akkoriban ...

Abban a fekete-fehér tévében nem beszéltek a 200 000 emberről, 
akik elhagyták az országot, az itthoni internálásokról, meg a párizsi 
Pére Lachaise temetőben felavatott 1956-os emlékműről. A soproni 
erdészeti egyetem nem véletlenül ürült ki. Amelyik egyetemista meg 
nyugatra ment, az rövid időn belül folytathatta tanulmányait Oxford, 
Cambridge vagy London egyetemein, de tárt karral várta őket Bolo-
gna, Harvard és a Sorbonne is – Bécsről nem is beszélve. Az ittho-
ni tévében nem hallottam semmiféle normális visszhangról 1956-tal 
kapcsolatban. Még az orosz katonák csatornakereséséről is csak ott-
hon suttogtak, mert a félrevezetett szovjet harcosok azt hitték, hogy 
a szuezi válság megoldására vetették be őket. A „Ggye kanal?” kérdé-
sükre sem az apósom sem az édesanyám nem tudott válaszolni Szom-
bathelyen a Gyöngyös-patak mellett, illetve Balatonszárszón a büdös-
gáti víz partján és akkor még csak annyi közük volt egymáshoz, hogy 
mindketten beszéltek szlovákul. Értették is a kérdést, de a Szuezi-csa-
tornát nem tudták megmutatni a közelben.

Pécsi Sándor színművészt viszont egyre többször láttam abban a té-
vében, aki mindenféle parádés sze-
repet játszott, de arról egy büdös 
szót sem szólt, hogy a ledöntött 
Sztálin szobor bronz jobb keze ott 
van elásva a kertjében. Arra már 
nem emlékszem, hogy jutott hoz-
zá, de az biztos, hogy 1956-ban 
nagy elszántsággal feldarabolták a 
Dózsa György úton azt a ménkű 
nagy szobrot. Még a fejét is körbe-
hurcolták Pesten, pedig nehéz volt 
vontatni. Jó harminc évvel később 
láttam róla a képet az egyik an-
gol történelemkönyvben megörö-
kítve, azzal a képaláírással, hogy 
„mérges magyarok feldarabolták a 
generalisszimuszt”. Hát a korabeli 
pártos kézzel vezérelt média elfeledkezett erről a képről ugyanúgy, mint 
az erdélyi vagy kárpátaljai visszhangról, az átállt szovjet kiskatonákról 
meg sok más lényeges, nemzeti dologról.

Amikor történelmet kezdtem el tanítani a XX. század negyedik 
negyedében, akkor mindig csak a 19. század elejéig jutottam el a 
tananyagban mert a mély empátiával megáldott igazgatóm jobbnak 
látta, ha csak angol nyelvet oktatok. Angol nyelven viszont temér-
dek információ jelent meg 1956-ról, amelyek nem szorítkoztak a 
budapesti eseményekre, hanem a vidéki szerveződéseket is megem-
lítették. Miután ideköltöztem, lassan megismertem s megtanultam 
becsülni a helyi eseményeket is, amelyekről többször és több helyen 
írtam már. Így lettem „gyüttmentből” gyüttmaradt.

Balatonalmádiba 1956-ban kerülnek le a Szent Jobb kápolna arany 
mozaikjai a budai várból és 1956. szeptember végére készül el a refor-
mátus templom tornya. Az első forradalmi megmozdulás október 25-
én volt Vörösberényben, ahol a rádióadások hatására tüntetés szervező-
dött. Gerhard Márton és Kun János vezetésével eltávolították a vörös 
csillagot a tanácsháza és az iskola épületéről, megsemmisítették a sar-
ló-kalapácsos címereket. Almádiban október 27-én alakult meg a For-
radalmi Tanács, elnöke dr. Eötvös László, elnökhelyettes Földesi Gyu-
la és Toldi Gyulán kívül még hat elnökségi tag. Azonnal megszüntették 

az orosz nyelv oktatását és helyette német lett a kötelező, de a tanárok 
nem égették el az orosz tankönyveket, hanem összegyűjtötték és a kö-
vetkező félévben megint kiosztották. A tanulók rendben leadták a vö-
rös nyakkendőiket és a szüleik pedig élelmiszert kezdetek gyűjteni a bu-
dapesti forradalmároknak. A Mélyépítő Vállalat teherautóján vitték fel 
október 28-án, a kísérők Koszorús László, Toszkáni Kázmér, Németh 
Lajos és Szabó László voltak. Csak Pesten vették észre, hogy a sok cso-
mag között elbújt egy 15 éves kamasz, Csiszár László, aki a visszafelé 
vezető úton halálos sérülést szenvedett. A tízfős Nemzetőrség vezetője 
Földesi Gyula lett és a fegyvereiket a Balatonalmádi Forradalmi Tanács-
tól kapták, akikkel szorosan együttműködtek a béke és a rend fenntar-
tásában. BFT elnöke Farkas Béla volt, tagjai pedig Malina Sándor, Ka-
tona Emil, Adolf Győző és Birkus Bertalan – elnézést, hogy többükre 
nem emlékezem – akik olyannyira fenntartották a rendet, hogy a „hő-
zöngőktől” még a fegyvert is elvették! Megvédték még a volt párttago-
kat is nem csupán azért mert a BFT-ban is voltak közülük néhányan, 
hanem a forradalom tisztaságát és a rendet kívánták megőrizni. Meg-
illette a védelem a civileket és a katonákat is. Október végére a Postás 
Üdülő ismét teltházas kórház lett, ahol orosz katonákat gyógyítottak s 
nem szovjeteket! Őket sem bántotta senki a BFT jóvoltából. 

A Budapesten zajló harcokban többen vettek részt, név szerint most 
Csak Jenei Károlyt említeném, aki a harcok elültével külföldre távo-
zott. A megtorlástól nem csupán Földesi Gyula szenvedett, hanem 
minden rendes magyar ember, aki valamit is tett 1956-ban. Börtön, 
internálótábor és rendőri megfigyelés volt a sorsuk és csupán jelzés-
ként említem, hogy Vári József SZT tiszt fedő-foglalkozása az Auróra 
szálló üzletvezetői állása volt még 1974-ben is. Farkas Bélát így csak 
2011-ben tüntethették ki eszmei elvhűségéért és példaértékű életút-
jáért, akárcsak vitéz Tolner Istvánt, aki 2014-ben kapott kitüntetést. 
Farkas Béláról azonban tudnunk kell, hogy 1957. január 1-jén tartóz-
tatták le és Kenesére vitték a pufajkások, ahol „közérzetjavítás címén” 
jeges vízbe mártogatták, hátha bevall olyasmit is, amit el sem köve-
tett. Hát nem követett el semmit, megvédte még a párttag főnökeit 
is, meg a lábadozó orosz katonákat, de így is internálás, börtön majd 
rendőri megfigyelés volt a sorsa. Leányát azonnal kirakták a gimnázi-
umból, de éhező családját sok ember segítette élelemmel, talán még a 
korábban megvédett almádi és veszprémi főnökei is.

Végezetül Wass Alberttől idéznék, amely talán sohasem volt aktuá-
lisabb mint ma: „Véreim, fiatal magyarok. Jól-rosszul, de valahogy át-
mentettük számotokra azt a nemzeti örökséget, ami Isten rendelése 
folytán a tietek. Átmentettük azt földrengésen, világ-égésen, nemzet-
pusztító, lélekgyilkoló nemzetköziség mesterséges tanainak szennyes 
özönvízén keresztül. Ha egyebet nem tudtunk értetek tenni, de ezt 
megtettük s becsülettel őrködünk felette, ameddig élünk. De a töb-
bi már a ti dolgotok és a ti felelősségetek. Egyet ne feledjetek el: amíg 

Október 6-ra emlékeztünk

Balatonalmádi ünnepi beszéd
2015. október 23. (Részletek)

Emlékezés
„Az emberi nemnek hivatása, hogy mun-
káljon, alkosson, teremtsen.” (Széchenyi 
István)
Életének 65. évében elhunyt dr. Tóth Jó-
zsef Balatonalmádi, Vörösberény telepü-
lésrészének nyugalmazott háziorvosa.
Régi vágású, segítőkész, az orvosi hivatá-
sának mindent alárendelő ember volt. Ak-
tív tagja a vörösberényi közösség és civil 
szervezetek életének. 1985–től a helyi Vöröskereszt elnökeként se-
gítette jobbá tenni az emberek mindennapjait. Szívbetegsége elle-
nére is optimista, jó kedélyű, családbarát férfiként volt ismeretes. Ő 
olyan orvos volt, aki a szeretetével, közvetlenségével, is gyógyított. 
Betegei bíztak benne, mert tudták, hogy mindig számíthatnak rá.
Balatonalmádi városa újabb baráttól, szeretett embertől, búcsúzik 
fájó szívvel, kinek kiváló tudása, együttérzése, mindannyiunknak 
példaértékű.

Emlékezés
Vágfalvi Ottó – 1925–2015
Vágfalvi Ottó festőművész életművének ala-
kulását több évtizeden át követhettük figye-
lemmel, hiszen életének meghatározó részét 
Balatonfűzfőn töltötte, a térség képzőművé-
szeinek vezető alakjaként. Az általunk is na-
gyon szerettet Balatonunkról, a Bakonyról és 
távoli tájakról „Színekbe szőtt vallomásokat” 
álmodott vászonra, lemezre. Festőként és em-
berként is nagy népszerűségnek örvendett, igazi Mester volt. Hi-
ányozni fog a tárlatokról és a hétköznapjainkból is. Már bizonyá-
ra Dobos Lajos bácsival üldögélnek fent és nézik hogy mire ju-
tunk nélkülük itt a Balaton partján…

Fotó: Bursch Árpádné

Hatvári Hugó Jenő az 56-os forradalomban való kiemelkedő rész-
vételéért Balatonalmádi Városért Érdemrendjét vehette át

Október 23-i városi ünnepség a Hősi Emlékműnél

Fotó: balaton.vehir.hu

magyarok vagytok s az ősi kultúr örökség erkölcsi alapján álltok, ad-
dig Isten által kijelölt helyetek és szerepetek van a világban.“

Tényleg hiszek ebben az üzenetben és higgyenek önök is. Higgyenek 
ifjúságunkban, gyermekeinkben, nemzedékükben! Bennük élünk to-
vább a nemzeti örökséggel, hagyományokkal és értékekkel együtt. Kö-
szönet és hála az akkori hősöknek és leszármazottaiknak! Czuczor Sándor

Ünnepi beszédet mondott 
Czuczor Sándor

Fotó: balaton.vehir.hu

Fotó: Töltési Erzsébet

Fotó: balaton.vehir.hu

A megemlékezés során felléptek a Györgyi Dénes Általános Iskola 
tanulói. Ünnepi beszédet mondott Bati János, a Pannónia Kulturá-
lis Központ és Könyvtár igazgatója



Krónika Krónika
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Almádi a bauxitkutatás központja II. 
1955-től a Bauxitkutató Vállalat minisztériumi irányítással vál-

tozatlan telephelyen és tevékenységi körrel folytatta működését. 
1963-ban a megalakult a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) és 
átvette az iparág vállalatainak irányítását. 

A termelés 1960-ig csaknem azonos szinten maradt, ekkor a régi fú-
rógépek szovjet Zif gépekre cserélésével a termelékenység több mint 
70 százalékkal javult, a fúrási teljesítmény 2,5-szeresére növekedett, és 
először haladta meg az évi „bűvös” 100 ezer métert. Idővel az irodaház 
szűknek bizonyult, ezért a cég terjeszkedni kezdett. A Petőfi Sándor ut-
cában egy lakóházat béreltek, ahol a munkaügyet, a beruházást és az ak-
nafúró részleget helyezték el. A vasút-
állomás épületének használaton kívü-
li helyiségeiben pedig az anyagvizsgá-
ló laboratórium kapott helyet. 

Ide kívánkozik egy kis életkép 
azokból az évekből. A Budapestről 
hetenként ingázó szakemberek kö-
zül néhányan elhatározták, hogy 
– takarékosságból-e vagy virtusból, 
nem tudni – egy héten csak egyszer 
vacsoráznak, méghozzá a hét köze-
pén. Össze is jöttek minden szer-
da este a Tulipán étteremben. Jót 
ettek, de még jobbat beszélgettek. 
Akkoriban árasztotta el az országot 
a „Megvette már az e hetit?” szöve-
gű lottóreklám. Rájuk vonatkozóan a „Megette már az e hetit?” mó-
dosulat vált szállóigévé.

Az 1962-ben aláírt magyar-szovjet timföld-alumínium államkö-
zi egyezmény döntő hatással volt a vállalat fejlődésére. Az össze-
függések megértéséhez tudni kell, hogy az alumíniumipar vezetése 
a fejlesztés lehetőségeit vizsgálva úgy számolt, hogy a rendelkezés-
re álló bauxitvagyonból több timföldet lehetne gyártani, de nincs 
elegendő elektromos energia ahhoz, hogy a timföldből alumíniu-
mot állítsunk elő. Szabad kohókapacitást kerestek. Ilyen előzmé-
nyek után magyar kezdeményezésre született az a különleges konst-
rukció, melynek keretében évente 
több százezer tonna árut szállítottak 
vasúton 2500 kilométernyi távol-
ságra oda-vissza 23 éven keresztül. 
De még így is nyereséges volt az üz-
let. (Kidolgozói között volt dr. Do-
bos György, a tröszt első vezérigaz-
gatója, aki annyira megkedvelte vá-
rosunkat, hogy itt vásárolt nyaralót, 
és szabadidejében Ditke nevű vitor-
lásával járta a Balatont). Az egyez-
mény szerint a timföldet a Szovjet-
unióba, pontosabban a volgográdi kohóba vitték, ahol abból a vol-
gai vízi erőmű olcsó áramával alumíniumot gyártottak. A bérmun-
káért magyar termékekkel fizettek (zöldség-gyümölcs, hús, kolbász, 
bor, pezsgő stb.). A visszakapott alumínium nem csak fedezte a ha-
zai szükségletet, hanem több tízezer tonna jutott belőle tőkés pia-
cokra is. A tröszt 150–250 millió dolláros évi exportjával a legtöbb 
dollárt kitermelővé vált. Számunkra az egyezmény kedvező volt, 
amit az is bizonyít, hogy 1990-ben az újabb hosszabbításáról tár-
gyalva, a szovjetek 50%-os áremelést jelentettek be, ami a magyar 
félnek már nem volt elfogadható.

Az egyezményből fakadó kötelezettségek évtizedekre meghatároz-
ták vállalatunk életét. Egyrészt a bauxitbányák egy millió tonná-

ról három millióra nőtt éves termelésének pótlásáról kellett inten-
zív kutatással gondoskodni, másrészt a karsztvíz-veszélyes bányák 
védelméhez létfontosságú aknákat lefúrni. Túlzás nélkül állítható, 
hogy a vállalat mindkét tevékenységével kulcsfontosságúvá vált. 

A megnövekedett feladatokra a régi, szükségmegoldásként hasz-
nált létesítmények már nem feleltek meg. 1966-ra Budataván új 
telephely épült, amely magában foglalta a központi irodaházat (a 
földtani anyagvizsgáló laboratóriummal), a gépműhelyt, valamint 
az anyag- és kőzetminta raktárt. Megújult a berendezés állomány 
is, a Zif fúrógépeket fokozatosan világszínvonalú Wirth (NSZK) 
gépek váltották fel, új járműveket, munkagépeket szereztek be. Je-

lentős vállalati lakásépítés is kezdő-
dött, összesen 197 lakás épült el-
sősorban Balatonalmádiban és Ta-
polcán. Sokan részesültek lakásépí-
tési támogatásban, és itt teleped-
tek le. Városunk minden szegleté-
ben lehet ma is bauxitosokkal talál-
kozni. A dolgozók száma folyama-
tosan növekedett, 1980-ra elérte az 
ezret. (Ezekben az évtizedekben va-
lószínűleg Balatonalmádiban volt a 
legnagyobb az „egy főre eső” geoló-
gusok száma az országban). 

A vállalat működését, a feladatok 
teljesítését a tröszt sűrűn ellenőriz-
te. Az aknafúrás például olyan sür-

gős volt, hogy minden reggel telexjelentést kellett küldeni az elő-
ző nap végzett munkákról. Fennakadás esetén gyakran a helyszínen 
tájékozódtak. Összességében nagyon jó volt a kapcsolat, amit az is 
erősített, hogy az itteni szakemberek közül az évek során többen fel-
kerültek a tröszthöz. Így volt ez az ALUTERV-vel, a tröszt tervező 
vállalatával és a bauxitbányákkal is. A földtani szolgálat még külön 
erős szakmai szálakkal is kötődött a társintézményekhez. 

Megállapítható, hogy a vállalat mindkét feladatát maradéktalanul 
teljesítette. Egyrészt felkutatott 160 millió tonna bauxitot, bősége-
sen pótolva a kibányászott mennyiséget, másrészt 39 vízaknát fúrt 

(közülük hatot a DRV ma is üzemel-
tet, ezekből látják el ivóvízzel Ajkát, 
Pápát, Sümeget, Csabrendeket és a 
nyugat-balatoni térséget).

A rendszerváltozás után a tröszt 
HUNGALU Rt.-vé, vállalatai pe-
dig korlátolt felelősségű társaságok-
ká alakultak, így lett a Bauxitkuta-
tó Vállalatból Geoprospect Kft., el-
nevezésével is jelezve, hogy már szé-
lesebb körű tevékenységet végez. 
Nagy szükség is volt erre, hiszen az 

egyezmény megszűnésével, az alumínium világpiaci árának zuha-
násával és a környezetvédelmi okokból bezárt bányák miatt csök-
kent a bauxitkutatási igény. Vállaltunk kútfúrást (még Ausztriában 
is), szennyezett területek mentesítését, Zemplénben pedig aranyku-
tatást végeztünk. Ennek ellenére drasztikusan szűkíteni kellett a ka-
pacitást és a létszámot. Szerencsére a korengedményt, illetve a vég-
kielégítést is alkalmazni tudtuk. A HUNGALU Rt. végül vállala-
tainak privatizációjára, illetve bezárására kényszerült. 1995 végén 
a Geopropect-et is jogutód nélkül felszámolták. Dolgozóink és be-
rendezéseink egy részét a Bakonyi Bauxitbánya vette át, egy másik 
részéből pedig itt helyben megalakult a Geoprosper Kft.

  Tóth Béla

Cukros a kutyám?!
Annak ellenére, hogy kutyáknál az egyik leggyakoribb hormonális 

betegség (különösen egyes fajtáknál pl. uszkár, tacskó, spániel), még-
is kevés szó esik a cukorbetegségről. Általában a középkorú, vagy idős 
kutyák betegsége, szukákban (elsősorban a nem ivartalanítottak köré-
ben) négyszer gyakoribb, mint kanoknál. A cukorbeteg állat szerveze-
tében az emberhez hasonlóan a cukor anyagcserében központi szerepet 
játszó inzulin nevű hasnyálmirigyhormon termelődése szenved zavart, 
mely következményeként alakul ki a magas vércukorszint. Kezdeti jól 
ismert tünetei a fokozott vízivás és gyakori vizeletürítés, valamint a kel-
lemetlen szájszag. Eleinte a cukorbeteg állatnál fokozott étvágy figyel-
hető meg, ami később étvágytalanságba, lesoványodásba fordul. Gya-
kori tünet továbbá a bőr- és szőrproblémák megjelenése, a lassuló seb-
gyógyulás, a gyengülő immunrendszer miatt sorozatosan fellépő má-
sodlagos fertőzések (pl. húgyhólyaggyulladás). Idejében nem kezelt ese-
tekben szem- és vesebetegségek, máj- és idegkárosodás alakulhat ki. 

Kezelése két pilléren nyugszik: egyfelől a hiányzó inzulin gyógysze-
res pótlásán (inzulin injekció formájában), másfelől a gondosan ösz-
szeállított étrenden. A cukorbeteg kedvenceknek olyan diétát kell ösz-
szeállítani, ami amellett, hogy biztosítja a szükséges energiát és tápláló-
anyagokat, nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. Összetételén kí-
vül kulcsfontosságú az etetési időpontok betartása, melyeket az inzulin 
adagolásához kell igazítani. Az inzulin adagjának beállítása, valamint a 
diéta összeállítása szaktudást igénylő állatorvosi feladat, annak pontos 
betartása azonban az állattartó feladata, mely nagy elszántságot és ener-
giát igényel. A cukorbeteg állatok etetésének ma legegyszerűbb és leg-
megbízhatóbb módszere a kifejezetten erre a célra gyártott eledelek (pl. 
Royal Canin Diabetic) felkínálása. Amennyiben mégis házilag szeret-
nénk összeállítani kutyánk diétás étrendjét, akkor törekedjünk a ma-
gas fehérje tartalmú (pl. sovány hús, főtt tojásfehérje, sovány túró), kis 
mennyiségű alacsony glikémiás indexű szénhidrátból (pl. rizs, zab), va-
lamint zöldségekből álló, állandó összetételű házi koszt etetésére. Kerül-
ni kell mindenféle egyéb jutalomfalat, gyümölcs, szénhidrátforrás (pl. 
kenyér) adását.

A cukorbetegség diagnosztizálása ma már rutin feladatnak szá-
mít. Ha a fent leírt tünetek bármelyikét tapasztalja kutyáján, vagy 
csak kedvence elmúlt hét éves, és szeretne megnyugodni, hogy nem 
érintett a betegségben, kérjen állatorvosától időpontot egy vérvizs-
gálatra. dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu (X)

A vállalat irodaháza

Az új telephely. Előtérben az étterem, háttérben a gépműhely

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete a bala-
tonalmádi 5375 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balaton-
almádi, Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület 
emeletén található, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyisé-
gek bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés 2016. január 01. napjától kezdődően határozat-
lan időtartamra szól. A bérleti szerződés mindkét fél részéről 90 napos 
felmondási idővel mondható fel. Pályázat benyújtása lehetséges egy 
helyiségre, vagy helyiségcsoportra is. Bérlő a bérleményben az iro-
daépület rendeltetéséhez igazodó tevékenységet folytathat, (köny-
velő iroda, tervezőiroda, bemutatóterem, képviselet stb.). A pályáza-
tok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. december 9-én, szerdán 
délelőtt 10.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.
hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal településfejlesztési osz-
tályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben 2015. november 9-től, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Temetőtakarítás 

A Honismereti és Városszépítő Kör és a Közhasznú Alapítvány 
Balatonalmádi Ifjúságáért kicsi, ám annál lelkesebb csoport-
ja immár másodszor tartotta meg a halottak napja előtti ak-
cióját. Az október 28. szerdai ködös délutánon felnőttek és 
gyerekek együtt dolgoztak, hogy a helyi temetőt még szeb-
bé tegyék. Az esemény során sikerült rendbe tenni a különbö-
ző műemlékeket és Ungár József, a balatoni fiúk, 1953-ban ki-
végzett mártírjának sírját is, így emlékezve az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc Balatonalmádi hőseire. A közös sze-
métszedés során mind a katolikus, mind a református temető-
részt bejárták, a járdákat megszabadították a lehullott faleve-
lektől, a kövek között megbúvó gyomtól, a szétszóródott sze-
metet összeszedték. A közel két órás munka jó alkalom volt 
egy spontán generációk közötti fórumra is, ahol több fontos 
és érdekes téma felmerült a jövőre való tekintettel. Köszön-
jük szépen a megjelent tagoknak, önkénteseknek a munkát, 
mindegyik szervezet várja soraiba a lelkes, városunkért tenni 
akaró lakosokat.  Beke Eszter, Szakál Dániel 

Bastien és Bastienne
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javasolta 1975-ben, 

hogy október 1-jén tartsák a Zene Világnapját, legyen ez az a nap, 
amelynek főszereplője a zene. Ebből az alkalomból idén a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tanulói operaelőadáson vehettek részt az Al-
mádi Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében, Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának és a Magyar Művészeti Akadémiának a támo-
gatásával. Wolfgang Amadeus Mozart Bastien és Bastienne című 
daljátéka hangzott el, amelyet még gyermekkorában komponált a 
szerző, ezzel is bizonyítva korán megmutatkozó tehetségét. Mindig 
izgalmas feladat visszanyúlni a régmúlt világba, annak értékeit meg-
mutatni. Erre vállalkoztak az ifjúsági előadás szereplői: Bastienne, 
pásztorlány – Károly Edit, Bastien, pásztorfiú – Korbász Viktor, 
Colas, falusi varázsló – Hercz Péter. Közreműködtek a Savaria Ba-
rokk Zenekar tagjai, korhű hangszereken: Vitárius Piroska hege-
dűn, Kallai Nóra gordonkán, Németh Pál művészeti vezető irányí-
tásával, aki csembalón és fuvolán játszott.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme zsúfolá-
sig megtelt az érdeklődő gyerekekkel. A zenét méltó módon ünne-
peltük, köszönjük az élményt! N.P.J.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.



Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Almádi a bauxitkutatás központja II. 
1955-től a Bauxitkutató Vállalat minisztériumi irányítással vál-

tozatlan telephelyen és tevékenységi körrel folytatta működését. 
1963-ban a megalakult a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) és 
átvette az iparág vállalatainak irányítását. 

A termelés 1960-ig csaknem azonos szinten maradt, ekkor a régi fú-
rógépek szovjet Zif gépekre cserélésével a termelékenység több mint 
70 százalékkal javult, a fúrási teljesítmény 2,5-szeresére növekedett, és 
először haladta meg az évi „bűvös” 100 ezer métert. Idővel az irodaház 
szűknek bizonyult, ezért a cég terjeszkedni kezdett. A Petőfi Sándor ut-
cában egy lakóházat béreltek, ahol a munkaügyet, a beruházást és az ak-
nafúró részleget helyezték el. A vasút-
állomás épületének használaton kívü-
li helyiségeiben pedig az anyagvizsgá-
ló laboratórium kapott helyet. 

Ide kívánkozik egy kis életkép 
azokból az évekből. A Budapestről 
hetenként ingázó szakemberek kö-
zül néhányan elhatározták, hogy 
– takarékosságból-e vagy virtusból, 
nem tudni – egy héten csak egyszer 
vacsoráznak, méghozzá a hét köze-
pén. Össze is jöttek minden szer-
da este a Tulipán étteremben. Jót 
ettek, de még jobbat beszélgettek. 
Akkoriban árasztotta el az országot 
a „Megvette már az e hetit?” szöve-
gű lottóreklám. Rájuk vonatkozóan a „Megette már az e hetit?” mó-
dosulat vált szállóigévé.

Az 1962-ben aláírt magyar-szovjet timföld-alumínium államkö-
zi egyezmény döntő hatással volt a vállalat fejlődésére. Az össze-
függések megértéséhez tudni kell, hogy az alumíniumipar vezetése 
a fejlesztés lehetőségeit vizsgálva úgy számolt, hogy a rendelkezés-
re álló bauxitvagyonból több timföldet lehetne gyártani, de nincs 
elegendő elektromos energia ahhoz, hogy a timföldből alumíniu-
mot állítsunk elő. Szabad kohókapacitást kerestek. Ilyen előzmé-
nyek után magyar kezdeményezésre született az a különleges konst-
rukció, melynek keretében évente 
több százezer tonna árut szállítottak 
vasúton 2500 kilométernyi távol-
ságra oda-vissza 23 éven keresztül. 
De még így is nyereséges volt az üz-
let. (Kidolgozói között volt dr. Do-
bos György, a tröszt első vezérigaz-
gatója, aki annyira megkedvelte vá-
rosunkat, hogy itt vásárolt nyaralót, 
és szabadidejében Ditke nevű vitor-
lásával járta a Balatont). Az egyez-
mény szerint a timföldet a Szovjet-
unióba, pontosabban a volgográdi kohóba vitték, ahol abból a vol-
gai vízi erőmű olcsó áramával alumíniumot gyártottak. A bérmun-
káért magyar termékekkel fizettek (zöldség-gyümölcs, hús, kolbász, 
bor, pezsgő stb.). A visszakapott alumínium nem csak fedezte a ha-
zai szükségletet, hanem több tízezer tonna jutott belőle tőkés pia-
cokra is. A tröszt 150–250 millió dolláros évi exportjával a legtöbb 
dollárt kitermelővé vált. Számunkra az egyezmény kedvező volt, 
amit az is bizonyít, hogy 1990-ben az újabb hosszabbításáról tár-
gyalva, a szovjetek 50%-os áremelést jelentettek be, ami a magyar 
félnek már nem volt elfogadható.

Az egyezményből fakadó kötelezettségek évtizedekre meghatároz-
ták vállalatunk életét. Egyrészt a bauxitbányák egy millió tonná-

ról három millióra nőtt éves termelésének pótlásáról kellett inten-
zív kutatással gondoskodni, másrészt a karsztvíz-veszélyes bányák 
védelméhez létfontosságú aknákat lefúrni. Túlzás nélkül állítható, 
hogy a vállalat mindkét tevékenységével kulcsfontosságúvá vált. 

A megnövekedett feladatokra a régi, szükségmegoldásként hasz-
nált létesítmények már nem feleltek meg. 1966-ra Budataván új 
telephely épült, amely magában foglalta a központi irodaházat (a 
földtani anyagvizsgáló laboratóriummal), a gépműhelyt, valamint 
az anyag- és kőzetminta raktárt. Megújult a berendezés állomány 
is, a Zif fúrógépeket fokozatosan világszínvonalú Wirth (NSZK) 
gépek váltották fel, új járműveket, munkagépeket szereztek be. Je-

lentős vállalati lakásépítés is kezdő-
dött, összesen 197 lakás épült el-
sősorban Balatonalmádiban és Ta-
polcán. Sokan részesültek lakásépí-
tési támogatásban, és itt teleped-
tek le. Városunk minden szegleté-
ben lehet ma is bauxitosokkal talál-
kozni. A dolgozók száma folyama-
tosan növekedett, 1980-ra elérte az 
ezret. (Ezekben az évtizedekben va-
lószínűleg Balatonalmádiban volt a 
legnagyobb az „egy főre eső” geoló-
gusok száma az országban). 

A vállalat működését, a feladatok 
teljesítését a tröszt sűrűn ellenőriz-
te. Az aknafúrás például olyan sür-

gős volt, hogy minden reggel telexjelentést kellett küldeni az elő-
ző nap végzett munkákról. Fennakadás esetén gyakran a helyszínen 
tájékozódtak. Összességében nagyon jó volt a kapcsolat, amit az is 
erősített, hogy az itteni szakemberek közül az évek során többen fel-
kerültek a tröszthöz. Így volt ez az ALUTERV-vel, a tröszt tervező 
vállalatával és a bauxitbányákkal is. A földtani szolgálat még külön 
erős szakmai szálakkal is kötődött a társintézményekhez. 

Megállapítható, hogy a vállalat mindkét feladatát maradéktalanul 
teljesítette. Egyrészt felkutatott 160 millió tonna bauxitot, bősége-
sen pótolva a kibányászott mennyiséget, másrészt 39 vízaknát fúrt 

(közülük hatot a DRV ma is üzemel-
tet, ezekből látják el ivóvízzel Ajkát, 
Pápát, Sümeget, Csabrendeket és a 
nyugat-balatoni térséget).

A rendszerváltozás után a tröszt 
HUNGALU Rt.-vé, vállalatai pe-
dig korlátolt felelősségű társaságok-
ká alakultak, így lett a Bauxitkuta-
tó Vállalatból Geoprospect Kft., el-
nevezésével is jelezve, hogy már szé-
lesebb körű tevékenységet végez. 
Nagy szükség is volt erre, hiszen az 

egyezmény megszűnésével, az alumínium világpiaci árának zuha-
násával és a környezetvédelmi okokból bezárt bányák miatt csök-
kent a bauxitkutatási igény. Vállaltunk kútfúrást (még Ausztriában 
is), szennyezett területek mentesítését, Zemplénben pedig aranyku-
tatást végeztünk. Ennek ellenére drasztikusan szűkíteni kellett a ka-
pacitást és a létszámot. Szerencsére a korengedményt, illetve a vég-
kielégítést is alkalmazni tudtuk. A HUNGALU Rt. végül vállala-
tainak privatizációjára, illetve bezárására kényszerült. 1995 végén 
a Geopropect-et is jogutód nélkül felszámolták. Dolgozóink és be-
rendezéseink egy részét a Bakonyi Bauxitbánya vette át, egy másik 
részéből pedig itt helyben megalakult a Geoprosper Kft.

  Tóth Béla

Cukros a kutyám?!
Annak ellenére, hogy kutyáknál az egyik leggyakoribb hormonális 

betegség (különösen egyes fajtáknál pl. uszkár, tacskó, spániel), még-
is kevés szó esik a cukorbetegségről. Általában a középkorú, vagy idős 
kutyák betegsége, szukákban (elsősorban a nem ivartalanítottak köré-
ben) négyszer gyakoribb, mint kanoknál. A cukorbeteg állat szerveze-
tében az emberhez hasonlóan a cukor anyagcserében központi szerepet 
játszó inzulin nevű hasnyálmirigyhormon termelődése szenved zavart, 
mely következményeként alakul ki a magas vércukorszint. Kezdeti jól 
ismert tünetei a fokozott vízivás és gyakori vizeletürítés, valamint a kel-
lemetlen szájszag. Eleinte a cukorbeteg állatnál fokozott étvágy figyel-
hető meg, ami később étvágytalanságba, lesoványodásba fordul. Gya-
kori tünet továbbá a bőr- és szőrproblémák megjelenése, a lassuló seb-
gyógyulás, a gyengülő immunrendszer miatt sorozatosan fellépő má-
sodlagos fertőzések (pl. húgyhólyaggyulladás). Idejében nem kezelt ese-
tekben szem- és vesebetegségek, máj- és idegkárosodás alakulhat ki. 

Kezelése két pilléren nyugszik: egyfelől a hiányzó inzulin gyógysze-
res pótlásán (inzulin injekció formájában), másfelől a gondosan ösz-
szeállított étrenden. A cukorbeteg kedvenceknek olyan diétát kell ösz-
szeállítani, ami amellett, hogy biztosítja a szükséges energiát és tápláló-
anyagokat, nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. Összetételén kí-
vül kulcsfontosságú az etetési időpontok betartása, melyeket az inzulin 
adagolásához kell igazítani. Az inzulin adagjának beállítása, valamint a 
diéta összeállítása szaktudást igénylő állatorvosi feladat, annak pontos 
betartása azonban az állattartó feladata, mely nagy elszántságot és ener-
giát igényel. A cukorbeteg állatok etetésének ma legegyszerűbb és leg-
megbízhatóbb módszere a kifejezetten erre a célra gyártott eledelek (pl. 
Royal Canin Diabetic) felkínálása. Amennyiben mégis házilag szeret-
nénk összeállítani kutyánk diétás étrendjét, akkor törekedjünk a ma-
gas fehérje tartalmú (pl. sovány hús, főtt tojásfehérje, sovány túró), kis 
mennyiségű alacsony glikémiás indexű szénhidrátból (pl. rizs, zab), va-
lamint zöldségekből álló, állandó összetételű házi koszt etetésére. Kerül-
ni kell mindenféle egyéb jutalomfalat, gyümölcs, szénhidrátforrás (pl. 
kenyér) adását.

A cukorbetegség diagnosztizálása ma már rutin feladatnak szá-
mít. Ha a fent leírt tünetek bármelyikét tapasztalja kutyáján, vagy 
csak kedvence elmúlt hét éves, és szeretne megnyugodni, hogy nem 
érintett a betegségben, kérjen állatorvosától időpontot egy vérvizs-
gálatra. dr. Dani Katalin www.negylabupatika.hu (X)

A vállalat irodaháza

Az új telephely. Előtérben az étterem, háttérben a gépműhely

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete a bala-
tonalmádi 5375 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balaton-
almádi, Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen lévő irodaépület 
emeletén található, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyisé-
gek bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés 2016. január 01. napjától kezdődően határozat-
lan időtartamra szól. A bérleti szerződés mindkét fél részéről 90 napos 
felmondási idővel mondható fel. Pályázat benyújtása lehetséges egy 
helyiségre, vagy helyiségcsoportra is. Bérlő a bérleményben az iro-
daépület rendeltetéséhez igazodó tevékenységet folytathat, (köny-
velő iroda, tervezőiroda, bemutatóterem, képviselet stb.). A pályáza-
tok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. december 9-én, szerdán 
délelőtt 10.00 óra. Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.
hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Ba-
latonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal településfejlesztési osz-
tályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodá-
ban ügyfélfogadási időben 2015. november 9-től, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Temetőtakarítás 

A Honismereti és Városszépítő Kör és a Közhasznú Alapítvány 
Balatonalmádi Ifjúságáért kicsi, ám annál lelkesebb csoport-
ja immár másodszor tartotta meg a halottak napja előtti ak-
cióját. Az október 28. szerdai ködös délutánon felnőttek és 
gyerekek együtt dolgoztak, hogy a helyi temetőt még szeb-
bé tegyék. Az esemény során sikerült rendbe tenni a különbö-
ző műemlékeket és Ungár József, a balatoni fiúk, 1953-ban ki-
végzett mártírjának sírját is, így emlékezve az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc Balatonalmádi hőseire. A közös sze-
métszedés során mind a katolikus, mind a református temető-
részt bejárták, a járdákat megszabadították a lehullott faleve-
lektől, a kövek között megbúvó gyomtól, a szétszóródott sze-
metet összeszedték. A közel két órás munka jó alkalom volt 
egy spontán generációk közötti fórumra is, ahol több fontos 
és érdekes téma felmerült a jövőre való tekintettel. Köszön-
jük szépen a megjelent tagoknak, önkénteseknek a munkát, 
mindegyik szervezet várja soraiba a lelkes, városunkért tenni 
akaró lakosokat.  Beke Eszter, Szakál Dániel 

Bastien és Bastienne
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész javasolta 1975-ben, 

hogy október 1-jén tartsák a Zene Világnapját, legyen ez az a nap, 
amelynek főszereplője a zene. Ebből az alkalomból idén a Györgyi 
Dénes Általános Iskola tanulói operaelőadáson vehettek részt az Al-
mádi Zeneiskoláért Alapítvány szervezésében, Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának és a Magyar Művészeti Akadémiának a támo-
gatásával. Wolfgang Amadeus Mozart Bastien és Bastienne című 
daljátéka hangzott el, amelyet még gyermekkorában komponált a 
szerző, ezzel is bizonyítva korán megmutatkozó tehetségét. Mindig 
izgalmas feladat visszanyúlni a régmúlt világba, annak értékeit meg-
mutatni. Erre vállalkoztak az ifjúsági előadás szereplői: Bastienne, 
pásztorlány – Károly Edit, Bastien, pásztorfiú – Korbász Viktor, 
Colas, falusi varázsló – Hercz Péter. Közreműködtek a Savaria Ba-
rokk Zenekar tagjai, korhű hangszereken: Vitárius Piroska hege-
dűn, Kallai Nóra gordonkán, Németh Pál művészeti vezető irányí-
tásával, aki csembalón és fuvolán játszott.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár nagyterme zsúfolá-
sig megtelt az érdeklődő gyerekekkel. A zenét méltó módon ünne-
peltük, köszönjük az élményt! N.P.J.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.



 dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

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

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gatterolás és gatterolt áruk!

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 11. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 11. 19. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.
Törtarany felvásárlás, beszámítás.
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.
Karórák, faliórák.
Ajándéktárgyak.
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Borotva
Vörösberényben az idősebb emberek még emlékezhetnek az aláb-

bi kedves-mulatságos történetre, amit szeretnék az olvasókkal meg-
osztani. Sok évvel ezelőtt ott még az a szokás dívott a férfi lakos-
ság körében, hogy szombatonként összeverődtek és felkeresték a he-
lyi borbélyt, hogy a szakállukat rendbe hozza. Egészen biztos, hogy 
volt otthon is borotválkozó felszerelésük, de ez egy kellemes ki-
kapcsolódás, beszélgetési lehetőség volt számukra. Ha sokan gyűl-
tek össze egy alkalommal, akkor a sor végén várakozók a katolikus 
templommal szembeni kocsmában kihasználták az időt, és megittak 
egy-két fröccsöt. Ez emelte aztán igazán az összejövetel fényét! Egy 
bácsi már minden szombaton izgatottan készült arra, hogy jó társa-
ságban ő is leguríthat a torkán egy-két pohárkával. Néha azonban 
vele is megesett, hogy eltévesztette a mértéket. 

Egyik alkalommal dél felé a családja már nem tudta elképzelni, 
hol lehet ilyen soká a papa, és miért nem tudják még az asztalon gő-
zölgő levesbe meríteni a kanalat? Ezért felkerekedtek, és elébe men-
tek. Természetesen pontosan tudták az irányt, merre kell indulni-
uk. Aminek ezután szem- és fültanúi voltak, nem volt hétköznapi. 
A bácsi a kocsmán kívül, az ajtótól jobbra ült a földön, kellemes de-
líriumban. A kocsmáros jámbor, nagytestű bernáthegyi kutyája ke-
rülgette – talán nem tudta mire vélni a férfit övező alkohol felhőt? 
Aztán közelebb ment hozzá, és hatalmas rózsaszín nyelvével gon-
doskodó szeretettel elkezdte nyalogatni az arcát. Őt nem zavarta 
a dolog, csukott szemmel nem is látta, hogy mi történik vele. Sőt: 
eközben úgy helyezkedett, mint akit éppen borotváláshoz ecsetel-
nek. És egyszer csak hangosan rászólt a vele foglalatoskodó kutyára: 
„Borbély úr! Borbély úr! Egy hajvágást is kérek!” Elképzelhető, mi volt 
a család, és az arra sétáló „falubeliek” reakciója…

  Győri Miklósné 



 dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

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

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gatterolás és gatterolt áruk!

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 11. 17. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 11. 19. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.
Törtarany felvásárlás, beszámítás.
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.
Karórák, faliórák.
Ajándéktárgyak.

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Borotva
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kapcsolódás, beszélgetési lehetőség volt számukra. Ha sokan gyűl-
tek össze egy alkalommal, akkor a sor végén várakozók a katolikus 
templommal szembeni kocsmában kihasználták az időt, és megittak 
egy-két fröccsöt. Ez emelte aztán igazán az összejövetel fényét! Egy 
bácsi már minden szombaton izgatottan készült arra, hogy jó társa-
ságban ő is leguríthat a torkán egy-két pohárkával. Néha azonban 
vele is megesett, hogy eltévesztette a mértéket. 

Egyik alkalommal dél felé a családja már nem tudta elképzelni, 
hol lehet ilyen soká a papa, és miért nem tudják még az asztalon gő-
zölgő levesbe meríteni a kanalat? Ezért felkerekedtek, és elébe men-
tek. Természetesen pontosan tudták az irányt, merre kell indulni-
uk. Aminek ezután szem- és fültanúi voltak, nem volt hétköznapi. 
A bácsi a kocsmán kívül, az ajtótól jobbra ült a földön, kellemes de-
líriumban. A kocsmáros jámbor, nagytestű bernáthegyi kutyája ke-
rülgette – talán nem tudta mire vélni a férfit övező alkohol felhőt? 
Aztán közelebb ment hozzá, és hatalmas rózsaszín nyelvével gon-
doskodó szeretettel elkezdte nyalogatni az arcát. Őt nem zavarta 
a dolog, csukott szemmel nem is látta, hogy mi történik vele. Sőt: 
eközben úgy helyezkedett, mint akit éppen borotváláshoz ecsetel-
nek. És egyszer csak hangosan rászólt a vele foglalatoskodó kutyára: 
„Borbély úr! Borbély úr! Egy hajvágást is kérek!” Elképzelhető, mi volt 
a család, és az arra sétáló „falubeliek” reakciója…

  Győri Miklósné 



Szent Imre-templom
A balatonalmádi Szent Imre plébániát 1934. november 1–jei határozatá-

val alapította dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök. Korábban Almá-
di a vörösberényi plébániához tartozott. Almádiban csak egy kis kápolna 
volt a szőlők között, amelyet 1884–ben szenteltek fel eredetileg „Aposto-
lok oszlása”, utóbb „Szent Margit” tiszteletére. A múlt század első évtizede-
iben a Balaton felfedezése azonban magával hozta a part menti települések 
viszonylag gyors fejlődését. Egyre többen telepedtek le véglegesen, és hívő 
életük gyakorlására kicsinek bizonyult a Szent Margit-kápolna. A húszas 
évek végére érett meg a helyzet arra, hogy az üdülőtelep saját templom épí-
tésébe fogjon. Az építkezés előkészítésében, lebonyolításában nagy érdeme-
ket szerzett dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő, felsőházi tag, aki épí-
tési telek adományozásával és jelentős pénzbeli adományaival is folyamato-
san segítette a templom elkészültét. Alapkövét a trianoni tragédia 10. év-
fordulóján, 1930. június 4-én rakták le. A terveket Medgyaszay István mű-
építész, egyetemi magántanár készítette erdélyi magyaros stílusban. Az épí-
tést a tervező tanár tanítványa Kürthy László építészmérnök végezte, leg-
nagyobbrészt veszprémi mesteremberekkel.(1) Az egyház részéről az akko-
ri vörösberényi plébános, Gyöngyössy Imre felügyelte és segítette a mun-
kálatokat. Mindössze öt hónappal az alapkő letétele után, november 5-én, 
Szent Imre herceg ünnepén megtörtént a felszentelés. 

Medgyaszay elsősorban a kor ízlését és a terep adottságait tartotta szem 
előtt. Mesterien oldotta meg a templom kinyitását az utca felé, a térkitöl-
tést pedig a torony elhelyezésével. A helybéli permi vörös homokkő díszí-
tő elemek művészien keretezik a habarcsos falmezőket. Erdélyies tornya 
s magas tetőzete jól alkalmazkodik a fürdőhely nyaralóihoz. A négy égtáj 
felé mutató csillagos keresztek egyaránt jelképezik a betlehemi csillagot és 
a megváltás jelét, ugyanúgy, mint a világhírű dómokon, vagy mint a pécsi 
székesegyházon. Belső térkialakítása is mesteri, eltérően a hosszanti keletelt 
templomoktól, itt a hívek közelebb kerülnek a liturgikus cselekmények-
hez. Belső berendezése teljesen fából készült, festett mennyezete is az erdé-
lyi templomokat idézi. A falképeket Bicskei Karle János festette 1955-ben. 
A plébánia első lelkipásztorai Deák János Szulpic ofm. és Kreutz József vol-
tak. 1936-tól 1987-ig dr. Pintér Sándor vezette a plébániát, aki 1957-ben 
ide menekítette a Szent István kézereklyéjének őrzőhelyéül egykor szolgá-
ló Szent Jobb kápolnát.

A templom sírkertjében található – többek között – Györgyi Dénes Ybl-
díjas műépítész sírja.
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Wilhelm Busch: Ősszel

A nyár, a szép, elszállt sietve,
az ősz van itt, a dús barát;
most pókok szőnek-fonnak szerte
parádés, díszelgő ruhát.
 
A szorgos, míves hátsó lábak,
- az ünnepnap, hogy szép legyen -
sok fényest szőnek tündérfátylat,
mely ékszer berken, réteken.
 
Való, a könnyű szél csak játszik,
ezüstös szál ezer repül,
szelíden száll, lebeg sokáig,
egy cél felé, önzetlenül.
 
A cél: csodás-varázsos ország,
hol gyúl gyengéd szerelmi tűz,
mely pásztort és pásztorleánykát
lágy pókfonállal összefűz.

A pókok művészete – fotó Novák László
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