
Angyalos Boldogasszony-kápolna
A Káptalanfüredi Lelkészség létrehozói a Ferences Rend 

veszprémi rendtársai és a település ingatlan tulajdonosai vol-
tak. Szentmisét az 1930-as évek végétől nyári időszakban egy 
magánháznál tartottak.(1) A veszprémi székeskáptalan 1937-
ben telkeket ajándékozott templom és rendház céljára a Fe-
rences Rendtartománynak. 1941-ben kezdődtek a nagysza-
básúnak ígérkező építkezések, melyek azonban a háború mi-
att félbeszakadtak.

1956 januárjában államosították a káptalanfüredi feren-
ces ingatlanokat, így a hívek főként Balatonalmádiba jártak 
szentmisére. 1956 őszén sikerült visszakapni az Iskola utca 
22. számú (felső) ingatlant, amelyen korábban elkezdődött 
a templomépítés, ám miután 1944–ben a kriptaépület és ra-
vatalozó tető alá került, a templomépítés tovább nem folyta-
tódott.

1956–ban a ravatalozó helyiségben rendezték be végül is 
azt a kápolnát, amely egészen 2000–ig, a mai formájára tör-
tént átépítésig, mint miséző hely funkcionált.

Felújítás: Az átépítésbe Csoma János plébános fogott bele. 
Visy József szobrászművész elkészítette a helyhez illő kerti 
oltárt, s elkészültek a kápolnabővítés építészeti tervei is. Az 
építés minden gondja a befejezés örömével együtt azonban 
már az utódra, Szabó János plébánosra maradt. Martin Gá-
bor építész kitartott a megkezdett épület mediterrán hangu-
lata mellett, annak merevségét tördelt vöröskő tömegekkel, 
kis toronnyal oldotta, megszűntetve ezzel a befejezetlenség 
látszatát is. A korábbinál egyszerűbb hatású belső térben jól 
érvényesül a régi kegykép, a fehérmárvány Mária-szobor és a 
Pintér László által faragott új keresztút szépsége. Az átépítés-
sel nemcsak a kápolna befogadóképessége nőtt meg, hanem 
külső és belső mivoltában is igazi „templom formát” öltött: 
kis torony ékesíti, valamint szentély, sekrestye és kórus épült 
hozzá. A kápolna – melynek újraszentelése 2000. augusztus 
6-án történt – a Boldogságos Szűz Máriának, mint Angyalos 
Boldogasszonynak pártfogása alatt áll.

Váth János író, igazgató-tanító és felesége síremléke e kápol-
nában található. Sírfelirata: „A Magyar Provansz Misztrálja” 
és gondosztója.
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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Wass Albert 

Békés, boldog karácsonyt és szerencsés új évet kívánunk minden kedves 
olvasónknak: az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága

Fotó: Pászti György
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VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 április 21. sz. 5. oldal  
Almádi haladása

A Fürdő rt. folyó évi június 15-re egy 24 méter hosszú és 8 méter szé-
les nyári helyiséget építtet svejci stilben; a fürdő kabinok 17-el szapo-
ríttatván, 80 lesz ezek száma. Állandóan Almádiban lakó fürdőor-
vos alkalmazása iránt is mozgalom indult meg. A telefon összeköttetés 
Veszprém és Almádi közt június 15-én fog megnyittatni.

Az előzőekben említett bál, illetve az idei (1895) Anna-bál nem 
ugyanazon helyiségben került megrendezésre. A Hattyú vendéglő tör-
ténete szerint (Almádi füzetek I.) több alkalommal végzett bővítés so-
rán nyerte el az ismert kiterjedését. A megvételt követő szezon után 
(1882) egy évvel megtoldották az eredeti épületet a mai Baross Gá-
bor utcával párhuzamosan és az ebben kialakított teremben tartották 
meg a nagyobb vendég- számot vonzó rendezvényeket. Természetesen 
jó idő esetén az udvaron is folyt a bál, vagy egyéb program. Az 1895 évi 
Anna-bált már az új „nyári” helyiségben, a „Gyógyterem”-ben rendez-
ték meg. Ezt a helyzetet a mellékelt fényképek kellőképen illusztrálják.. 

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 június 9. szám 5. oldal  
A balatonparti vasút

A Kereskedelemügyi Miniszter Szabó Imre és dr. Óvári Ferenci ország-
gyűlési képviselőknek a Győr-Veszprém-Dombóvári helyiérdekű Veszprém 
állomásától, Kővágó-Eörsig, innen vagy Káptalantóti, vagy pedig Bada-
csonytomaj érintésével Tördemicig, innen Keszthely állomásig, továbbá 
Szent-Király-Szabadjától, Vörösberényen át, Almádiig vezetendő helyiér-
dekű gőzmozdonyos vasútvonalra az előmunkálati engedélyt megadta.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 június 23. szám, 6. old  
Fürdőmegnyitás

Balaton-Almádi fürdőhelynek ünnepélyes megnyitása folyó hó 23-án va-
sárnap lesz, mely alkalommal a fürdő-vendéglőben táncmulatság tartatik.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 14 szám, 4. old.  
A kalocsai érsek Almádiban

Balatonfüreden nyaraló Császka György kalocsai érsek meglátogat-
ta Bohuniczky Ödön kalocsai törvényszéki elnököt, aki saját szőlőbir-
tokán „fényes ebéddel” fogadta. Az esemény részletei az Új Almádi Új-
ság októberi számában olvashatók.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 14 szám. 4. oldal 
Az almádi fürdőélet

Az almádi fürdő vigalmi bizottsága programját a jövő két hétre a kö-
vetkezőkép állapította meg; vasárnap július 14-én Margit-bál, melynek 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia IV.

A Horthy Miklós kilátó létrejötté-
nek rövid története: Balatonalmádi a 
Bakonynak a Balatonhoz nyúló, erdő-
ségekkel borított hegyes-dombos lá-
bainál épp oda épült, ahol a zöld er-
dőrengeteg találkozik a Balaton ké-
kes-szürke hullámaival. Ennek a fia-
tal, de annál rohamosabban fejlődő 
fürdőnek egy kisebb, évről évre visz-
szatérő társasága kezdte megalapozni a 
Balaton Felvidék Almádi körüli részé-
nek turistaságát, bejárva az erdőkkel 
borított szép lankás hegyeket. A M. 
Kir. postatakarékpénztári tisztviselők 
sportegyesületének balatonalmádi osztálya e nyomokon elindulva 
Lénárd Béla titkár irányítása mellett ezen a vidéken átfutó, 75 km 
hosszú, szebbnél szebb, s történelmi emlékekkel is gazdagított turis-
ta utat jelzett le és rendezett be. 

Az Almádi turistáskodó társaság, melynek oszlopos tagjai Bud Já-
nos, v. miniszter és Tormay Béla, postatakarékpénztári vezérigaz-
gató, aki egyúttal a Balatonalmádi Fürdő RT. elnöke és a Balaton-
nak lelkes barátja, bolyongásaik közben eljutott az Alsóörshöz tar-
tozó Cserelaki-hegy csodás kilátást nyújtó, 300 méteres balatoni vi-
szonylatban jelentős magasságú pontjához. Az innen kitáruló, de 
a bokrok növése által itt-ott megzavart kilátás azonnal magával ra-
gadta a magyar földet forrón szerető felfedezőket. A bokrok és fák 
között azonban nem lehetett jól kilátni, s ezért a lelkes kirándulók 
közös erővel a szerteszét heverő kövekből egy kis halmot építettek. 

E néhány kő volt a „Horthy Miklós” kilátó alapkőletétele, mert 
Tormay Béla e kis halomról széttekintve, azonnal felvetette e Veszprém-
vármegye határán fekvő zalai hegyen egy kilátótorony építésének tervét. 

Négy, ízig-vérig magyar megye területére látott be e pontról e kis 
társaság. E négy vármegye, Veszprém, Zala, Fejér és Somogy voltak.

Tormay Béla hazafias ihletű elgondolása volt, hogy a torony a 
magyar múltra emlékeztető felvidéki reneszánsz stílusban épüljön. 
Padányi-Gulyás Jenő építészmérnök művészi érzékkel valósította meg 
az elgondolást. Számos lelkes adakozó készsége segítette életre hazánk 
e szép alkotását, a zalavármegyei Alsóörs község nemességi közbirto-
kossága által e célra felajánlott területen a „Horthy Miklós” kilátót.

A rendszerváltás a kilátó sorsában is változást hozott. Mint ma-
gántulajdon formájában sikerült megújítani. Ezért köszönet a tulaj-
donosnak és Alsóörs községnek. Kovács István

tiszta jövedelmét a kápolna kibővités czéljára fog fordittatni; hétfőn július 
14-én tekeverseny tréfás nyereményekkel,,kezdete d.u 5 órakor; csütörtö-
kön július 18-án malomvölgyi kirándulás kezdete d.u 4 órakor;szombaton 
július 20-án tombolaestély, utána táncvigalom;vasárnap július 21-én a 
Révfülöpről jövő kirándulók fogadtatása, délután ½ 2 órakor közös ebéd 
Hattyúban; kedden július 23-án gőzhajón kirándulás Tihanyba, vagy 
kocsin a Czuha völgybe; csütörtökön július 25-én gőzhajón kirándulás 
Tihanyba, vagy kocsin Czuha völgybe.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 28 szám 6. old. 
Anna bálok

Balaton-Almádiban az Anna-bál ma 27-én lesz megtartva, Bala-
ton-Füreden pedig holnaphoz egy hétre , augusztus 4.-én. Mind a 
két bál rendkivül látogatottnak igérkezik. Az idén, amennyiben Al-
mádi- ban is, Füreden is sokkal nagyobb az idén nagyobb a fürdő 
vendégek száma, mint tavaly ilyenkor volt.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 augusztus 4 szám 5. old. 
Almádi fürdőélet

Az almádi fürdő Vigalmi Bizottsága augusztus hóra a következő progra-
mot állapította meg. Szombaton, 3-án tombolával egybekötött tánc es- tély; 
szerdán 7-én kirándulás, külön gőzhajón Kenesére, indulás d.u délután 
5 órakor; pénteken 9-órakor halászlé estély; szombaton, 10-én kirándu-
lás Alsóőrsre; d.e, 11-én velencei est a Balatonon, utána elnöki bál; szer-
dán 14-én gyerekbál; szombaton 17-én kirándulás Siófokra; kedden 20-án 
műkedvelői előadás, hangverseny; szombaton 24-én tombola estély; szerdán 
28-án kirándulás a Malomvölgybe; szombaton 31-én búcsú estély.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 augusztus 4 sz. 5. old. 
Az almádi Anna-bál

Július 27-én tartatott meg a rendkívül ízléses feldíszített új gyógyteremben, 
melyben már esti 7 órakor együtt volt az almádi fürdő-vendégek színe-java 
és a városunkból meg a vidékről ez alkalomra összegyűlt fiatalság. Kilencz 
órakor zenditette rá a csárdást Flórnak, a kitűnő devecseri cigánynak a 
bandája és húzta azután a tánchoz világos hajnalig. Az első négyest 101 
pár táncolta. A bál maga emlékezetes mint úgy az almádiaknak, mint 
a vidékről résztvett hölgyeknek, mert ennél szebb társaságot a Balatotn-
vidékén Anna-bál még nem látott soha. A kedv fogyhatatan volt, a hölgyek 
egyzerű, ízléses toilettjeikkel tüntek ki. A siker oroszlánrésze a vigalmi bi-
zottság fáradhatatlan elnökét illeti, a ki mindent megtett a bál érdekében.

A nagysikerü Anna-bál lényegében a Gyógyterem felavatásának 
tekinthető, mert június hónap közepére ígérték a felépítését, ami 
bizonyosan megtörtént, miután az újságokban ellenkező hírek nem 
jelentek meg. Erről az épületről még sokat fogunk olvasni, közel 50 
évig töltötte be eredeti funkcióját, 1938-ig egyetlen „nagyterem” 
volt Almádiban. Schildmayer Ferenc
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A Fürdő rt. folyó évi június 15-re egy 24 méter hosszú és 8 méter szé-
les nyári helyiséget építtet svejci stilben; a fürdő kabinok 17-el szapo-
ríttatván, 80 lesz ezek száma. Állandóan Almádiban lakó fürdőor-
vos alkalmazása iránt is mozgalom indult meg. A telefon összeköttetés 
Veszprém és Almádi közt június 15-én fog megnyittatni.

Az előzőekben említett bál, illetve az idei (1895) Anna-bál nem 
ugyanazon helyiségben került megrendezésre. A Hattyú vendéglő tör-
ténete szerint (Almádi füzetek I.) több alkalommal végzett bővítés so-
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(1882) egy évvel megtoldották az eredeti épületet a mai Baross Gá-
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A balatonparti vasút

A Kereskedelemügyi Miniszter Szabó Imre és dr. Óvári Ferenci ország-
gyűlési képviselőknek a Győr-Veszprém-Dombóvári helyiérdekű Veszprém 
állomásától, Kővágó-Eörsig, innen vagy Káptalantóti, vagy pedig Bada-
csonytomaj érintésével Tördemicig, innen Keszthely állomásig, továbbá 
Szent-Király-Szabadjától, Vörösberényen át, Almádiig vezetendő helyiér-
dekű gőzmozdonyos vasútvonalra az előmunkálati engedélyt megadta.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 június 23. szám, 6. old  
Fürdőmegnyitás

Balaton-Almádi fürdőhelynek ünnepélyes megnyitása folyó hó 23-án va-
sárnap lesz, mely alkalommal a fürdő-vendéglőben táncmulatság tartatik.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 14 szám, 4. old.  
A kalocsai érsek Almádiban

Balatonfüreden nyaraló Császka György kalocsai érsek meglátogat-
ta Bohuniczky Ödön kalocsai törvényszéki elnököt, aki saját szőlőbir-
tokán „fényes ebéddel” fogadta. Az esemény részletei az Új Almádi Új-
ság októberi számában olvashatók.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 14 szám. 4. oldal 
Az almádi fürdőélet

Az almádi fürdő vigalmi bizottsága programját a jövő két hétre a kö-
vetkezőkép állapította meg; vasárnap július 14-én Margit-bál, melynek 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia IV.

A Horthy Miklós kilátó létrejötté-
nek rövid története: Balatonalmádi a 
Bakonynak a Balatonhoz nyúló, erdő-
ségekkel borított hegyes-dombos lá-
bainál épp oda épült, ahol a zöld er-
dőrengeteg találkozik a Balaton ké-
kes-szürke hullámaival. Ennek a fia-
tal, de annál rohamosabban fejlődő 
fürdőnek egy kisebb, évről évre visz-
szatérő társasága kezdte megalapozni a 
Balaton Felvidék Almádi körüli részé-
nek turistaságát, bejárva az erdőkkel 
borított szép lankás hegyeket. A M. 
Kir. postatakarékpénztári tisztviselők 
sportegyesületének balatonalmádi osztálya e nyomokon elindulva 
Lénárd Béla titkár irányítása mellett ezen a vidéken átfutó, 75 km 
hosszú, szebbnél szebb, s történelmi emlékekkel is gazdagított turis-
ta utat jelzett le és rendezett be. 

Az Almádi turistáskodó társaság, melynek oszlopos tagjai Bud Já-
nos, v. miniszter és Tormay Béla, postatakarékpénztári vezérigaz-
gató, aki egyúttal a Balatonalmádi Fürdő RT. elnöke és a Balaton-
nak lelkes barátja, bolyongásaik közben eljutott az Alsóörshöz tar-
tozó Cserelaki-hegy csodás kilátást nyújtó, 300 méteres balatoni vi-
szonylatban jelentős magasságú pontjához. Az innen kitáruló, de 
a bokrok növése által itt-ott megzavart kilátás azonnal magával ra-
gadta a magyar földet forrón szerető felfedezőket. A bokrok és fák 
között azonban nem lehetett jól kilátni, s ezért a lelkes kirándulók 
közös erővel a szerteszét heverő kövekből egy kis halmot építettek. 

E néhány kő volt a „Horthy Miklós” kilátó alapkőletétele, mert 
Tormay Béla e kis halomról széttekintve, azonnal felvetette e Veszprém-
vármegye határán fekvő zalai hegyen egy kilátótorony építésének tervét. 

Négy, ízig-vérig magyar megye területére látott be e pontról e kis 
társaság. E négy vármegye, Veszprém, Zala, Fejér és Somogy voltak.

Tormay Béla hazafias ihletű elgondolása volt, hogy a torony a 
magyar múltra emlékeztető felvidéki reneszánsz stílusban épüljön. 
Padányi-Gulyás Jenő építészmérnök művészi érzékkel valósította meg 
az elgondolást. Számos lelkes adakozó készsége segítette életre hazánk 
e szép alkotását, a zalavármegyei Alsóörs község nemességi közbirto-
kossága által e célra felajánlott területen a „Horthy Miklós” kilátót.

A rendszerváltás a kilátó sorsában is változást hozott. Mint ma-
gántulajdon formájában sikerült megújítani. Ezért köszönet a tulaj-
donosnak és Alsóörs községnek. Kovács István

tiszta jövedelmét a kápolna kibővités czéljára fog fordittatni; hétfőn július 
14-én tekeverseny tréfás nyereményekkel,,kezdete d.u 5 órakor; csütörtö-
kön július 18-án malomvölgyi kirándulás kezdete d.u 4 órakor;szombaton 
július 20-án tombolaestély, utána táncvigalom;vasárnap július 21-én a 
Révfülöpről jövő kirándulók fogadtatása, délután ½ 2 órakor közös ebéd 
Hattyúban; kedden július 23-án gőzhajón kirándulás Tihanyba, vagy 
kocsin a Czuha völgybe; csütörtökön július 25-én gőzhajón kirándulás 
Tihanyba, vagy kocsin Czuha völgybe.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 július 28 szám 6. old. 
Anna bálok

Balaton-Almádiban az Anna-bál ma 27-én lesz megtartva, Bala-
ton-Füreden pedig holnaphoz egy hétre , augusztus 4.-én. Mind a 
két bál rendkivül látogatottnak igérkezik. Az idén, amennyiben Al-
mádi- ban is, Füreden is sokkal nagyobb az idén nagyobb a fürdő 
vendégek száma, mint tavaly ilyenkor volt.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 augusztus 4 szám 5. old. 
Almádi fürdőélet

Az almádi fürdő Vigalmi Bizottsága augusztus hóra a következő progra-
mot állapította meg. Szombaton, 3-án tombolával egybekötött tánc es- tély; 
szerdán 7-én kirándulás, külön gőzhajón Kenesére, indulás d.u délután 
5 órakor; pénteken 9-órakor halászlé estély; szombaton, 10-én kirándu-
lás Alsóőrsre; d.e, 11-én velencei est a Balatonon, utána elnöki bál; szer-
dán 14-én gyerekbál; szombaton 17-én kirándulás Siófokra; kedden 20-án 
műkedvelői előadás, hangverseny; szombaton 24-én tombola estély; szerdán 
28-án kirándulás a Malomvölgybe; szombaton 31-én búcsú estély.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895 augusztus 4 sz. 5. old. 
Az almádi Anna-bál

Július 27-én tartatott meg a rendkívül ízléses feldíszített új gyógyteremben, 
melyben már esti 7 órakor együtt volt az almádi fürdő-vendégek színe-java 
és a városunkból meg a vidékről ez alkalomra összegyűlt fiatalság. Kilencz 
órakor zenditette rá a csárdást Flórnak, a kitűnő devecseri cigánynak a 
bandája és húzta azután a tánchoz világos hajnalig. Az első négyest 101 
pár táncolta. A bál maga emlékezetes mint úgy az almádiaknak, mint 
a vidékről résztvett hölgyeknek, mert ennél szebb társaságot a Balatotn-
vidékén Anna-bál még nem látott soha. A kedv fogyhatatan volt, a hölgyek 
egyzerű, ízléses toilettjeikkel tüntek ki. A siker oroszlánrésze a vigalmi bi-
zottság fáradhatatlan elnökét illeti, a ki mindent megtett a bál érdekében.

A nagysikerü Anna-bál lényegében a Gyógyterem felavatásának 
tekinthető, mert június hónap közepére ígérték a felépítését, ami 
bizonyosan megtörtént, miután az újságokban ellenkező hírek nem 
jelentek meg. Erről az épületről még sokat fogunk olvasni, közel 50 
évig töltötte be eredeti funkcióját, 1938-ig egyetlen „nagyterem” 
volt Almádiban. Schildmayer Ferenc
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Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított Önök-

nek. Most a decemberi hírcsokrunkat olvashatják. Most is szükségünk 
van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmá-
di Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünk-
re – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.). Együttműködésüket 
megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Nyertes pályázat út és járda felújítására 
Bizonyára olvasóink is meggyőződtek afelől, hogy egyre több a 

város nyertes pályázatainak száma. A legújabbnak gyalogosok és jár-
művel közlekedők örülhetnek.

Balatonalmádi önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügy-
minisztérium pályázati felhívására. A kiírás gyorsaságára jellemző, 
hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására” elnevezésű pályázatot idén írták ki, s a kétkörös bírála-
ti rendszerben Pintér Sándor belügyminiszter október 30-i dönté-
se alapján városunk el is nyerte a maximálisan igényelhető 15 millió 
Ft támogatást – tudtuk meg Zana András településfejlesztési osz-
tályvezetőtől. 

A pályázati kiírás belterületi utak, hidak, járdák felújítását tette le-
hetővé. Eszerint a Györgyi Dénes utca 230 méter hosszúságban kap 
teljes útburkolatot, mindkét oldalon felújítják a járdát, s az ahhoz 
kapcsolódó Bajcsy-Zsilinszky utcai járdát is 175 méteres szakaszon.

A Györgyi Dénes utca a város központjában helyezkedik el, a Vá-
rosháza és az autóbusz-pályaudvar térségétől a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola, a Nevelési Tanácsadó, a zeneiskola, az óvoda és a rend-
őrség közintézményekhez biztosít nagy forgalmú gyalogos és gép-
kocsi közlekedést.

Jóllehet tömegközlekedés nincs, de a fentebb sorolt intézmények 
eléréséhez indokolt a felújítás. 

Kivitelezői árajánlat alapján az út- és járdafelújítások várható költsé-
ge bruttó 17 957 678 Ft, melyhez az önkormányzat képviselő-testüle-
te az elnyert 15 000 000 Ft támogatáson felül 2 957 678 Ft saját erőt 
biztosított. A kivitelezési munkák befejezése 2016 első felében várható.

Ki veheti bérbe a kávézót?
A Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti Pannónia Kultu-

rális Központ és Könyvtár épületében lévő, 114,83 m2 alapterüle-
tű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipa-
ri-terasz bérbeadásának ügye idén a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság több ülésének napirendjén is szerepelt már.

A hasznosításra eddig kiírt pályázatok eddig eredménytelenül zá-
rultak – mondta lapunknak Lisztesné Biermann Mária vagyonkeze-
lő. Éppen ezért a pénzügyi és gazdasági bizottság 2015. november 
17-i ülésén új pályázat kiírásáról döntött, mely kedvező és rugal-
mas feltételeket biztosít a pályázók számára. A bérleti szerződés ha-
tározott időtartamra, 2016. március 01. napjától 2021. február 28. 
napjáig szól. A bérleti szerződés egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 
meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő valamennyi kötele-
zettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

Lényegesen csökkent a havi bérleti díj irányára: nettó 130 000 Ft/
hó összegre. Sőt: a pályázó választhat, hogy szezonálisan, vagy éves 
üzemeléssel kívánja-e működtetni az üzletet. 

A bérlemény vonzóbbá tétele érdekében a képviselő-testület az el-
adótérben lévő 40 db szék újrakárpitozására és az eladótérben lévő 
műanyagpadló cseréjére összesen 1 110 000 Ft fedezetet biztosí-

tott, azzal, hogy a felújítás kivitelezésének megkezdésére a bérlő ki-
választása után kerüljön sor, biztosítva így a vele történő egyeztetést.

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes felté- 

teleiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet 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 ada-
tot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma, a vendé-
gek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-
delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal az adatgyűjtést 

Lassan fogyó gyertyaszálak 
Tisztelt Balatonalmádiak, kedves városlakók! Morzsolódnak 

az év utolsó hetei, napjai, egyre rövidülnek az adventi koszo-
rúk gyertyái. Karácsony közeleg, melynek meghitt melegét idén 
– talán a történelemben először – olyan események zavarhatják 
meg Európa-szerte, melyekre nem lehet előre fölkészülni. Nor-
végiában már leszedték a kereszteket a templomokról, Francia-
országban, Hollandiában, Nagy-Britanniában félelem szorítja 
össze a szíveket.

Itthon, minálunk még béke van, s talán nem kell attól tarta-
nunk, hogy idegen jelkép váltja föl a karácsonyfa betlehemi csil-
lagát. És ha béke van, talán csökkenni fog a távolság lélek és lélek 
között az adventtől karácsonyig vonuló napokban, meg azután is. 
Régi igazság, hogy ez inkább a bajban történik meg. Ne legyen 
így! Ismerjük föl idejében az Úr intő és hívó szavát! Hiszen egé-
szen más a bajban összekulcsolódó kéz szorítása, mint az örömtől, 
a szeretettől áthatotté…

Sajnos, a szeretet hőfoka az ünnepek múltával alábbhagy, 
mintha az csak a karácsony kelléke lenne. Nem lehetne át-
menteni – akárcsak a szerelmet – ínségesebb időszakokra is? 
Nem lehetne 365 naposra nyújtani embertársaink szerete-
tét? Ezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket a várako-
zás napjaiban.

Ám a városvezetők az év végi számadás során kénytelenek a 
lelkiek mellett egyebekről is szót ejteni, akár a számadó juhász a 
reábízott jószágokról. 

Arról, hogy jól sáfárkodtunk legféltettebb közös kincsünkkel, 
Almádival, bizonyára kialakult az Új Almádi Újság olvasóinak a 
véleménye. Hiszünk abban, hogy nyílt tekintettel nézhetünk az 
almádiak szemébe akár a közmeghallgatáson, fejünk felett nem-
zetünk címerével, oldalunkon az ország és a város zászlajával; de 
ugyanígy a szabad ég alatt is, közös karácsonyfánk előtt, ami-
kor egy mindennél hatalmasabb és vizsgálóbb tekintet néz le re-
ánk…

Szolgáltuk szép városunkat az önök megbízásával és felhatal-
mazásával. Pályázatokat írtunk, régi és kevésbé régi terveket va-
lósítottunk meg; azon voltunk, hogy ígéreteink nyomán Almá-
di, Budatava, Káptalanfüred, Vörösberény egységben maradjon, 
s ez az egység, egységesség egyfajta zászlófelirat legyen, melyet 
messziről is lehet látni, s annak kijelölt útjáról nem szabad le-
térnünk…

E köszöntőnek nem tiszte, hogy listázza, értékelje az elvégzette-
ket, utaljon a kihagyott, meg nem valósított tervekre (hiszen ezek-
ről más fórumokon már számot adtunk), sokkal inkább az, hogy a 
köszönet hangján is szóljon. Ennek a köszönetnek részese minden-
ki, aki a maga tehetsége révén Balatonalmádit egy kicsivel is előbb-
re vitte a fejlődés útján. Hisszük, hogy sokan, valamennyien ezt a 
célt szolgálták. Hitünket eredményeink is igazolják, melyeknek tük-
rében bátran vághatunk bele a 2016. esztendő számos teendőjébe. 
Együtt, közösen. Még akkor is, ha az egyéni boldogulás, gyarapo-
dás lelkiekben, szellemiekben, anyagiakban látszólag csak egy csalá-
dé, avagy kisebb közösségé. Ezek a családok, kisebb-nagyobb kol-
lektívák adják sejtjeit a nagy egésznek, amit összefoglaló néven Ba-
latonalmádinak nevezünk.

Ennek a Balatonalmádi nagycsaládnak kívánok áldott, békés 
karácsonyt, s egy reményteli boldog új esztendőt:

Keszey János 
polgármester

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk  
városunk minden polgárának!

 Keszey János dr. Hoffmann Gyöngyi
 polgármester jegyző

végrehajtó szerv kezdeményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, 
aki a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást 
nem az előírt határidőre teljesíti. A közigazgatási bírság összege ter-
mészetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 2 
000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysértéssel 
érintett adatszolgáltatásonként történik.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető honla-
punkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyomtat-
ványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú irodában, tel.: 
+36 88 542 447) hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben. 

 Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ható-
sági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüket 
az előírt módon és határidőben teljesítsék. 

 dr. Hoffmann Gyöngyi 
jegyző
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se alapján városunk el is nyerte a maximálisan igényelhető 15 millió 
Ft támogatást – tudtuk meg Zana András településfejlesztési osz-
tályvezetőtől. 

A pályázati kiírás belterületi utak, hidak, járdák felújítását tette le-
hetővé. Eszerint a Györgyi Dénes utca 230 méter hosszúságban kap 
teljes útburkolatot, mindkét oldalon felújítják a járdát, s az ahhoz 
kapcsolódó Bajcsy-Zsilinszky utcai járdát is 175 méteres szakaszon.

A Györgyi Dénes utca a város központjában helyezkedik el, a Vá-
rosháza és az autóbusz-pályaudvar térségétől a Györgyi Dénes Álta-
lános Iskola, a Nevelési Tanácsadó, a zeneiskola, az óvoda és a rend-
őrség közintézményekhez biztosít nagy forgalmú gyalogos és gép-
kocsi közlekedést.

Jóllehet tömegközlekedés nincs, de a fentebb sorolt intézmények 
eléréséhez indokolt a felújítás. 

Kivitelezői árajánlat alapján az út- és járdafelújítások várható költsé-
ge bruttó 17 957 678 Ft, melyhez az önkormányzat képviselő-testüle-
te az elnyert 15 000 000 Ft támogatáson felül 2 957 678 Ft saját erőt 
biztosított. A kivitelezési munkák befejezése 2016 első felében várható.

Ki veheti bérbe a kávézót?
A Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti Pannónia Kultu-

rális Központ és Könyvtár épületében lévő, 114,83 m2 alapterüle-
tű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipa-
ri-terasz bérbeadásának ügye idén a Pénzügyi és Gazdasági Bizott-
ság több ülésének napirendjén is szerepelt már.

A hasznosításra eddig kiírt pályázatok eddig eredménytelenül zá-
rultak – mondta lapunknak Lisztesné Biermann Mária vagyonkeze-
lő. Éppen ezért a pénzügyi és gazdasági bizottság 2015. november 
17-i ülésén új pályázat kiírásáról döntött, mely kedvező és rugal-
mas feltételeket biztosít a pályázók számára. A bérleti szerződés ha-
tározott időtartamra, 2016. március 01. napjától 2021. február 28. 
napjáig szól. A bérleti szerződés egy alkalommal legfeljebb 5 évvel 
meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő valamennyi kötele-
zettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

Lényegesen csökkent a havi bérleti díj irányára: nettó 130 000 Ft/
hó összegre. Sőt: a pályázó választhat, hogy szezonálisan, vagy éves 
üzemeléssel kívánja-e működtetni az üzletet. 

A bérlemény vonzóbbá tétele érdekében a képviselő-testület az el-
adótérben lévő 40 db szék újrakárpitozására és az eladótérben lévő 
műanyagpadló cseréjére összesen 1 110 000 Ft fedezetet biztosí-

tott, azzal, hogy a felújítás kivitelezésének megkezdésére a bérlő ki-
választása után kerüljön sor, biztosítva így a vele történő egyeztetést.

Felhívás
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes felté- 

teleiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) kormányrendelet 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 ada-
tot szolgáltatni a következőkről: fogadott vendégek száma, a vendé-
gek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.

Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-
delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény értelmében a megyei, fővárosi kormányhivatal az adatgyűjtést 

Lassan fogyó gyertyaszálak 
Tisztelt Balatonalmádiak, kedves városlakók! Morzsolódnak 

az év utolsó hetei, napjai, egyre rövidülnek az adventi koszo-
rúk gyertyái. Karácsony közeleg, melynek meghitt melegét idén 
– talán a történelemben először – olyan események zavarhatják 
meg Európa-szerte, melyekre nem lehet előre fölkészülni. Nor-
végiában már leszedték a kereszteket a templomokról, Francia-
országban, Hollandiában, Nagy-Britanniában félelem szorítja 
össze a szíveket.

Itthon, minálunk még béke van, s talán nem kell attól tarta-
nunk, hogy idegen jelkép váltja föl a karácsonyfa betlehemi csil-
lagát. És ha béke van, talán csökkenni fog a távolság lélek és lélek 
között az adventtől karácsonyig vonuló napokban, meg azután is. 
Régi igazság, hogy ez inkább a bajban történik meg. Ne legyen 
így! Ismerjük föl idejében az Úr intő és hívó szavát! Hiszen egé-
szen más a bajban összekulcsolódó kéz szorítása, mint az örömtől, 
a szeretettől áthatotté…

Sajnos, a szeretet hőfoka az ünnepek múltával alábbhagy, 
mintha az csak a karácsony kelléke lenne. Nem lehetne át-
menteni – akárcsak a szerelmet – ínségesebb időszakokra is? 
Nem lehetne 365 naposra nyújtani embertársaink szerete-
tét? Ezek a gondolatok foglalkoztatnak bennünket a várako-
zás napjaiban.

Ám a városvezetők az év végi számadás során kénytelenek a 
lelkiek mellett egyebekről is szót ejteni, akár a számadó juhász a 
reábízott jószágokról. 

Arról, hogy jól sáfárkodtunk legféltettebb közös kincsünkkel, 
Almádival, bizonyára kialakult az Új Almádi Újság olvasóinak a 
véleménye. Hiszünk abban, hogy nyílt tekintettel nézhetünk az 
almádiak szemébe akár a közmeghallgatáson, fejünk felett nem-
zetünk címerével, oldalunkon az ország és a város zászlajával; de 
ugyanígy a szabad ég alatt is, közös karácsonyfánk előtt, ami-
kor egy mindennél hatalmasabb és vizsgálóbb tekintet néz le re-
ánk…

Szolgáltuk szép városunkat az önök megbízásával és felhatal-
mazásával. Pályázatokat írtunk, régi és kevésbé régi terveket va-
lósítottunk meg; azon voltunk, hogy ígéreteink nyomán Almá-
di, Budatava, Káptalanfüred, Vörösberény egységben maradjon, 
s ez az egység, egységesség egyfajta zászlófelirat legyen, melyet 
messziről is lehet látni, s annak kijelölt útjáról nem szabad le-
térnünk…

E köszöntőnek nem tiszte, hogy listázza, értékelje az elvégzette-
ket, utaljon a kihagyott, meg nem valósított tervekre (hiszen ezek-
ről más fórumokon már számot adtunk), sokkal inkább az, hogy a 
köszönet hangján is szóljon. Ennek a köszönetnek részese minden-
ki, aki a maga tehetsége révén Balatonalmádit egy kicsivel is előbb-
re vitte a fejlődés útján. Hisszük, hogy sokan, valamennyien ezt a 
célt szolgálták. Hitünket eredményeink is igazolják, melyeknek tük-
rében bátran vághatunk bele a 2016. esztendő számos teendőjébe. 
Együtt, közösen. Még akkor is, ha az egyéni boldogulás, gyarapo-
dás lelkiekben, szellemiekben, anyagiakban látszólag csak egy csalá-
dé, avagy kisebb közösségé. Ezek a családok, kisebb-nagyobb kol-
lektívák adják sejtjeit a nagy egésznek, amit összefoglaló néven Ba-
latonalmádinak nevezünk.

Ennek a Balatonalmádi nagycsaládnak kívánok áldott, békés 
karácsonyt, s egy reményteli boldog új esztendőt:

Keszey János 
polgármester

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk  
városunk minden polgárának!

 Keszey János dr. Hoffmann Gyöngyi
 polgármester jegyző

végrehajtó szerv kezdeményezésére közigazgatási bírsággal sújtja azt, 
aki a szabályszerűen elrendelt kötelező statisztikai adatszolgáltatást 
nem az előírt határidőre teljesíti. A közigazgatási bírság összege ter-
mészetes személy esetében 200 000 forintig, jogi személy és jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 200 000 forinttól 2 
000 000 forintig terjedhet. A bírság kiszabása a jogszabálysértéssel 
érintett adatszolgáltatásonként történik.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető honla-
punkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyomtat-
ványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú irodában, tel.: 
+36 88 542 447) hivatali helyiségben ügyfélfogadási időben. 

 Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ható-
sági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezettségüket 
az előírt módon és határidőben teljesítsék. 

 dr. Hoffmann Gyöngyi 
jegyző



2015. október eleje óta nagyot lépett a Balaton régió abban, 
hogy felszínre hozza azokat a néphagyományi kincseket, amelyek 
csak nagyon ritkán láthatók úgy ösz-
szegyűjtve, ahogyan most vándorki-
állítás és játékos ismeretterjesztő fog-
lalkozások formájában a Balaton sok 
pontján megtekinthető volt. 

Balatonkenese önkormányzatának 
koordinálásában kiállítás, iskolai fog-
lalkozások, népi mesterségbemutatók, 
szakmai műhelymunkák reprezentál-
ták a régió kézműves értékeit.

A Mesterművek című kiállítás-so-
rozat nyitóállomásának Balatonalmá-
di adott otthont a Pannónia Kulturális 
Központban, ahol remek tér fogadta 
be a kiállított munkákat: szőtteseket, 
faragott szerszámokat, vert csipkét, lószőr-ékszereket és agyagedénye-
ket. Ez az a tárlat, ami összegyűjti a Balaton régió három megyéjéből 
a ma is aktív népi iparművészeinek kiváló munkáit – a válogatás mi-
nőségére Cz. Tóth Hajnalka, a Népművészet Mesterének személye 
ad garanciát, aki a válogatáson túl a mesterségbemutatók keretén be-

lül, mint hímző is szerepet vállalt. Ő balatonalmádi lakosként – nyi-
tott műhelyt is működtetve -hosszú évek óta meghatározó egyénisé-

ge a népművészet közvetítésének. Fon-
tos ugyanis, hogy ne csak a falon lógva 
lássuk a sokszor felbecsülhetetlen érté-
kű szőtteseket, faragott tárgyakat, ke-
rámiákat, hanem betekintést nyerjünk 
abba a precíz alkotói folyamatba, amit 
ezek elkészítése megkíván – így köny-
nyebben tudjuk értékelni azokat. A 
balatoni kézműves mesterségeket be-
mutató interaktív kiállításokon több 
alkalommal bárki ki is próbálhatta a 
csipkeverést, hímzést, vagy akár a szö-
vést, faragást, korongozást is. 

Nagy sikere volt a kiállításnak a 
gyerekek körében. Az iskolákból 

sorra érkeztek az osztályok, akik Molnárné Perus Zsuzsa kul-
turális menedzser vezetésével ismerkedtek a különleges tárgyak-
kal, anyagokkal.

Az értékes gyűjtemény sikerét látva a Marcali Kulturális Korzóról 
a keszthelyi Balaton Színház fogadta be a munkákat. ogm
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KrónikaKrónika
A képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. 
A 2016. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az idegenfor-
galmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft-
ról 460 Ft-ra. A helyi rendeletbe beépül egy, a törvényben rögzí-
tett kedvezményadási lehetőség, mely a háziorvos, védőnő vállalko-
zó számára 50%-os iparűzési adókedvezményt biztosít. Emellett az 
ingatlan-nyilvántartásban táborhelyként nyilvántartott telkek eseté-
ben – elhelyezkedéstől és területnagyságtól függetlenül – egységes, 
évi 150 Ft/ m2 adómértéket állapítottak meg. 

Az önkormányzat felülvizsgálta a családi eseményekhez kapcso-
lódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeinek megállapí-
tásáról szóló rendeletét, melyben a hivatalos helyiségen kívül tör-
ténő családi esemény, valamint a hivatalos helyiségben munkaidőn 
túli családi esemény esetében szerinti díjtételek változnak 2016. ja-
nuár 1-jétől.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a piacról és vásárról 
szóló helyi rendeletet, mivel olyan társadalmi viszonyokat szabá-
lyoz, amelyek egy részéről magasabb szintű jogszabály rendelkezik, 
és ezek esetében a magasabb szintű jogszabály az üzemeltetőnek biz-
tosít szabályozási jogosultságot. A rendelet hatályon kívül helyezé-
sével egy időben a felülvizsgált és módosított Balatonalmádi Piac és 
Vásár Működési Rendtartását a Képviselő-testület jóváhagyta. A je-
lenlegi helyhasználati díjak emelésére okot adó körülmény nem me-
rült fel, összegük változatlan maradt.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte véleményezésre 
az önkormányzatnak az általános iskolák körzethatárait tartalma-
zó 2016/2017. tanévre szóló utcajegyzékét. A képviselő-testület a 
tankerület igazgatójának véleményével egyetértésben úgy döntött, 
hogy nem javasol a következő tanévre körzethatár módosítást.

A strandi feladatok szervezettebb ellátása érdekében a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a strandi dolgozók a Balatonalmádi 
Városgondnoksághoz kerülnek, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 
intézményvezető lesz. A strand gondnokok munkájának megfelelő 
szakmai irányítása érdekében 2016. évben létrehozzák a strand cso-
portvezető munkakört a három elkülönült területen elhelyezkedő 

és működő strandok szezon előtti felkészülési, majd szezon után el-
végzendő munkáinak hatékonyabb összehangolása, valamint a nyá-
ri strandműködés során a rendelkezésre álló humán és anyagi erő-
források összehangolt működtetése érdekében. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését közel 2 553 millió Ft 
összeggel fogadta el. A költségvetési előirányzatok terhére a pénz-
forgalmi bevétel 1 593 millió Ft, mely a módosított előirányzat-
hoz képest 81,1 %-os teljesítést mutat, míg a működési célú kiadási 
előirányzatok 65,2%-kal teljesültek. Összességében az önkormány-
zat 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a 
testületi döntések szellemében, az intézmények és feladatok részé-
re biztosított előirányzatokon belül, többségében az előirányzatok 
időarányos felhasználásával történt. A költségvetés biztonságos tel-
jesülése érdekében további visszafogott, fegyelmezett, takarékos és 
hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell 
végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.

Az állam a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálá-
sát, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyer-
mekjóléti központok kialakítását célzó változtatást vezet be a szoci-
ális és a gyermekvédelmi ellátáson belül. Az önkormányzatoknak a 
feladatok biztosításának konkrét módjáról szóló döntést 2015. no-
vember 30-i határidőig meg kell hoznia. A Balatonalmádi Szoci-
ális Társulás tagtelepülései elfogadták a Társulási Tanács ajánlását, 
hogy a fenti feladatokról 2016. január 1-jét követően is társulási 
formában gondoskodjanak. A Képviselő-testület egyetértett a Tár-
sulási megállapodás – jogszabályi megfelelést célzó – módosításával.

A képviselő-testület 2016. augusztus 5-től 21-ig jelölte ki a Bor-
fesztivál időtartamát, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kultu-
rális Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intéz-
mény 2015. évi beszámolóját és a 2016. évi munkatervét is.

Az önkormányzat 2013-ban tárgyalta utoljára az önkormányzat 
útfelújítási tervét. Az eltelt idő, a terv részbeni teljesülése, a jövő évi 
költségvetés megfelelő előkészítése, tervezése tette aktuálissá a terv 
jelenlegi felülvizsgálatát.

A képviselő-testület meghosszabbította a Városgondnoksággal 
kötött – Szabolcs u. 37. és Véghely D. u. 10. szám alatti – sportte-

ÉRTÉKMENTÉS

A Városgondnokság az ősz folyamán kitisztította a Remete-
völgy egykori vasúti nyomvonalát, ahol a tervek szerint al-
ternatív kerékpárút épül a közeljövőben. A Remete völ-
gyi egykori vasúti megállótól a Töltés utca folytatásaként 
Szentkirályszabadja irányában, az út végén a régi vasúti híddal 
a kirándulók kedvelt célpontja lehet

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi 
és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átruházott hatáskör-
ében eljárva – 231/2015. (XI. 17.) PGB határozatával a balatonalmádi 
2715 helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. 
szám alatti strandon lévő 29,1 m2 alapterületű üzlethelyiség – Pingvin 
Fagylaltozó – és a hozzátartozó strand felőli burkolt előkert 1 terület 
bérbeadására a 172/2015. (IX. 15.) PGB határozatban foglalt feltételek-
kel, aktualizált határidőkkel nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. február 01. napjától 
2020. december 31. napjáig szól. Érdeklődni a +36 88 542 445-ös tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek 
átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal település-
fejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben 2015. december 4-től, vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

lepek üzemeltetésére kötött megállapodást 2016. december 31-ig.
Eggenfelden városa festményt adományozott az önkormányzat-

nak a testvérvárosi szerződés megkötésének 15 éves jubileuma alkal-
mából. Az Eggenfeldeni látkép c. alkotást Herbert Silberhorn fes-
tő készítette. Emellett Balogh Ervin Balatonalmádi kötődésű, Bu-
dapesten élő festőművész Tanácsház Almádiban c. festménye, vala-
mint Litkey György szintén balatonalmádi kötődésű, elhunyt fes-
tőművész családja által adományozott Vörösberény c. alkotása is in-
gyenes felajánlással került a város tulajdonába.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a II. sz. felnőtt há-
ziorvosi körzet háziorvosi feladatait a dr. Hutvágner Egészségügyi 
Szolgáltató Bt.-vel kötött ellátási szerződés szerint a tevékenységet 
személyesen végző dr. Hutvágner Andrea háziorvos tartós akadá-
lyoztatása miatt 2016. január 1-től dr. Király Tünde háziorvos he-
lyettesítéssel lássa el.

A képviselő-testület jóváhagyta az „Óvári messzelátó” felújítása 
közben felmerült 130 ezer forintos többletköltség kifizetését, mely 
többletmunka a felújítási feltárások során vált nyilvánvalóvá.

Az önkormányzat tulajdonát képező, Baross Gábor út 5-7. szám 
alatti társasházban lévő üzlethelyiség bérletével, a Baross Gábor u. 
67. szám alatti ingatlanon lévő bérleménnyel, a Wesselényi stran-
don lévő büfével kapcsolatban, valamint a Tulipán-udvar Társas-
ház és a 2252/3 hrsz. önkormányzati ingatlan tulajdonjogi ügyében 
döntött a képviselő-testület.

A 2015. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderül, hogy 
az adóköteles vendégéjszakák száma 6%-kal növekedett, összességé-
ben pedig az adómentes vendégéjszakák csökkenése miatt 2,4%-os 
a csökkenés. Az adómentes éjszakák 96%-át a 18 éven aluliak men-
tessége adta, nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyere-
kekkel idelátogató vendég, illetve különösen a káptalanfüredi tábo-
rokban nagyrészt 18 éven aluli diákok nyaralnak. 2015. évben úgy 
tűnik megállt a magánszállások számának csökkenése, sőt 2%-kal 
emelkedett ez a szám. Egy magánszállásadónál átlagosan 78 adókö-
teles vendégéjszakát töltöttek el, 9 nappal többet, mint tavaly. 

A „Best Balaton” térség üdülési turista kártyája a Balaton Best 
Card idén minden eddiginél népszerűbbnek bizonyult a régióban. 

Az előző évekhez képest markáns, 60%-os növekedési tendenciát 
mutatnak a rendszerben regisztrált vendégéjszaka adatok.

Balaton Best LEADER pályázaton elnyert mintegy 49 millió Ft-
os turisztikai projektet valósít meg a térségben. Ennek tartalmaként 
Balatonalmádi 6 db e-bike-ot, és 6 db túra GPS készüléket kapott.

Az idei nyár időjárása a Balatonnál rendkívül meleg, száraz volt, 
mely a strandjegy ár-bevétel alakulásában is megmutatkozik, ugyan-
is a jegyzár-bevételek 38%-kal haladták meg a tavalyit. A Wesselé-
nyi strandon idén is üzemelt a strandkönyvtár és mind három stran-
don megvalósult az ingyenes strandi animáció.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület közreműködésével való-
sultak meg a Tavaszi Zsongás és Hungarikum Fesztivál rendezvé-
nyek, a „Nyitott templomok, vezetett körtúrák” és „Régi villák nyo-
mában” című programok és a VasútARTjáró két idei kiállítása.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiemelt programja 
volt idén is az Almádi Borfesztivál és az Almádi Napok, a kiállítá-
sok közül pedig a Balaton Tárlat. Társszervezőként működtek köz-
re több rendezvényen, pl. a Péter Pál napi vigadalmon és a nemzet-
közi sakkversenyen.

Turisztikai szempontból az egyik legkiemelkedőbb fejlesztés a 
Szent István sétány felújítása volt a sóhajok hídjától a Wesselényi 
strand főbejáratáig. A sétány új burkolatot kapott, utcabútorok ke-
rültek kihelyezésre. A turisták kényelmét szolgáló párakapu igen 
népszerű volt. A Wesselényi strand rekonstrukciójának folytatása-
ként átépült a parti sétány egy része. A szolgáltatás bővítése érde-
kében új napozóágyak kerültek beszerzésre, mini golfpálya létesült.

Valamennyi településrészen folytatódott az utak és a járdák bur-
kolatának építése illetve felújítása. Városképi szempontból megha-
tározó zöldterületek megújítása valósult meg egyebek mellett a Jó-
zsef Attila úti felújított járda mentén, a vörösberényi református 
templom környezetében és a Madách téren. Az Óvári kilátó felújí-
tása megkezdődött, de csak a jövő évi szezonra készül el. 

A Városgondnokság tovább növelte a virágos felületek méretét és 
gondosan ápolták a növényeket, aminek meg is lett az eredménye: 
harmadik helyezés a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyen, 
szponzori különdíj a Virágos Magyarországért versenyen. 

Balatoni népi kultúra – ma is az életünk része

Az interaktív kiállításon a gyerekek is kipróbálhatták a 
mesterségeket

Fotó: ogm
Fotó: Agg Z. Tamás

Megköszönve az egész éves együttműködést, áldott, békés  
karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk  

minden kedves olvasónak! Balatonalmádi Városgondnokság



2015. október eleje óta nagyot lépett a Balaton régió abban, 
hogy felszínre hozza azokat a néphagyományi kincseket, amelyek 
csak nagyon ritkán láthatók úgy ösz-
szegyűjtve, ahogyan most vándorki-
állítás és játékos ismeretterjesztő fog-
lalkozások formájában a Balaton sok 
pontján megtekinthető volt. 

Balatonkenese önkormányzatának 
koordinálásában kiállítás, iskolai fog-
lalkozások, népi mesterségbemutatók, 
szakmai műhelymunkák reprezentál-
ták a régió kézműves értékeit.

A Mesterművek című kiállítás-so-
rozat nyitóállomásának Balatonalmá-
di adott otthont a Pannónia Kulturális 
Központban, ahol remek tér fogadta 
be a kiállított munkákat: szőtteseket, 
faragott szerszámokat, vert csipkét, lószőr-ékszereket és agyagedénye-
ket. Ez az a tárlat, ami összegyűjti a Balaton régió három megyéjéből 
a ma is aktív népi iparművészeinek kiváló munkáit – a válogatás mi-
nőségére Cz. Tóth Hajnalka, a Népművészet Mesterének személye 
ad garanciát, aki a válogatáson túl a mesterségbemutatók keretén be-

lül, mint hímző is szerepet vállalt. Ő balatonalmádi lakosként – nyi-
tott műhelyt is működtetve -hosszú évek óta meghatározó egyénisé-

ge a népművészet közvetítésének. Fon-
tos ugyanis, hogy ne csak a falon lógva 
lássuk a sokszor felbecsülhetetlen érté-
kű szőtteseket, faragott tárgyakat, ke-
rámiákat, hanem betekintést nyerjünk 
abba a precíz alkotói folyamatba, amit 
ezek elkészítése megkíván – így köny-
nyebben tudjuk értékelni azokat. A 
balatoni kézműves mesterségeket be-
mutató interaktív kiállításokon több 
alkalommal bárki ki is próbálhatta a 
csipkeverést, hímzést, vagy akár a szö-
vést, faragást, korongozást is. 

Nagy sikere volt a kiállításnak a 
gyerekek körében. Az iskolákból 

sorra érkeztek az osztályok, akik Molnárné Perus Zsuzsa kul-
turális menedzser vezetésével ismerkedtek a különleges tárgyak-
kal, anyagokkal.

Az értékes gyűjtemény sikerét látva a Marcali Kulturális Korzóról 
a keszthelyi Balaton Színház fogadta be a munkákat. ogm
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KrónikaKrónika
A képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. 
A 2016. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az idegenfor-
galmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 450 Ft-
ról 460 Ft-ra. A helyi rendeletbe beépül egy, a törvényben rögzí-
tett kedvezményadási lehetőség, mely a háziorvos, védőnő vállalko-
zó számára 50%-os iparűzési adókedvezményt biztosít. Emellett az 
ingatlan-nyilvántartásban táborhelyként nyilvántartott telkek eseté-
ben – elhelyezkedéstől és területnagyságtól függetlenül – egységes, 
évi 150 Ft/ m2 adómértéket állapítottak meg. 

Az önkormányzat felülvizsgálta a családi eseményekhez kapcso-
lódó rendezési és szervezési szolgáltatások díjtételeinek megállapí-
tásáról szóló rendeletét, melyben a hivatalos helyiségen kívül tör-
ténő családi esemény, valamint a hivatalos helyiségben munkaidőn 
túli családi esemény esetében szerinti díjtételek változnak 2016. ja-
nuár 1-jétől.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezte a piacról és vásárról 
szóló helyi rendeletet, mivel olyan társadalmi viszonyokat szabá-
lyoz, amelyek egy részéről magasabb szintű jogszabály rendelkezik, 
és ezek esetében a magasabb szintű jogszabály az üzemeltetőnek biz-
tosít szabályozási jogosultságot. A rendelet hatályon kívül helyezé-
sével egy időben a felülvizsgált és módosított Balatonalmádi Piac és 
Vásár Működési Rendtartását a Képviselő-testület jóváhagyta. A je-
lenlegi helyhasználati díjak emelésére okot adó körülmény nem me-
rült fel, összegük változatlan maradt.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal megküldte véleményezésre 
az önkormányzatnak az általános iskolák körzethatárait tartalma-
zó 2016/2017. tanévre szóló utcajegyzékét. A képviselő-testület a 
tankerület igazgatójának véleményével egyetértésben úgy döntött, 
hogy nem javasol a következő tanévre körzethatár módosítást.

A strandi feladatok szervezettebb ellátása érdekében a Képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a strandi dolgozók a Balatonalmádi 
Városgondnoksághoz kerülnek, a munkáltatói jogkör gyakorlója az 
intézményvezető lesz. A strand gondnokok munkájának megfelelő 
szakmai irányítása érdekében 2016. évben létrehozzák a strand cso-
portvezető munkakört a három elkülönült területen elhelyezkedő 

és működő strandok szezon előtti felkészülési, majd szezon után el-
végzendő munkáinak hatékonyabb összehangolása, valamint a nyá-
ri strandműködés során a rendelkezésre álló humán és anyagi erő-
források összehangolt működtetése érdekében. 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetését közel 2 553 millió Ft 
összeggel fogadta el. A költségvetési előirányzatok terhére a pénz-
forgalmi bevétel 1 593 millió Ft, mely a módosított előirányzat-
hoz képest 81,1 %-os teljesítést mutat, míg a működési célú kiadási 
előirányzatok 65,2%-kal teljesültek. Összességében az önkormány-
zat 2015. évi költségvetés I-III. negyedévi kiadásainak teljesítése a 
testületi döntések szellemében, az intézmények és feladatok részé-
re biztosított előirányzatokon belül, többségében az előirányzatok 
időarányos felhasználásával történt. A költségvetés biztonságos tel-
jesülése érdekében további visszafogott, fegyelmezett, takarékos és 
hatékony költséggazdálkodást és eredményes bevétel beszedést kell 
végezni mind az intézményeknek, mind a hivatalnak.

Az állam a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálá-
sát, a család- és gyermekjóléti szolgálatok, valamint család és gyer-
mekjóléti központok kialakítását célzó változtatást vezet be a szoci-
ális és a gyermekvédelmi ellátáson belül. Az önkormányzatoknak a 
feladatok biztosításának konkrét módjáról szóló döntést 2015. no-
vember 30-i határidőig meg kell hoznia. A Balatonalmádi Szoci-
ális Társulás tagtelepülései elfogadták a Társulási Tanács ajánlását, 
hogy a fenti feladatokról 2016. január 1-jét követően is társulási 
formában gondoskodjanak. A Képviselő-testület egyetértett a Tár-
sulási megállapodás – jogszabályi megfelelést célzó – módosításával.

A képviselő-testület 2016. augusztus 5-től 21-ig jelölte ki a Bor-
fesztivál időtartamát, melynek szervezésére ismét a Pannónia Kultu-
rális Központ és Könyvtárat kérte fel. Emellett jóváhagyta az intéz-
mény 2015. évi beszámolóját és a 2016. évi munkatervét is.

Az önkormányzat 2013-ban tárgyalta utoljára az önkormányzat 
útfelújítási tervét. Az eltelt idő, a terv részbeni teljesülése, a jövő évi 
költségvetés megfelelő előkészítése, tervezése tette aktuálissá a terv 
jelenlegi felülvizsgálatát.

A képviselő-testület meghosszabbította a Városgondnoksággal 
kötött – Szabolcs u. 37. és Véghely D. u. 10. szám alatti – sportte-

ÉRTÉKMENTÉS

A Városgondnokság az ősz folyamán kitisztította a Remete-
völgy egykori vasúti nyomvonalát, ahol a tervek szerint al-
ternatív kerékpárút épül a közeljövőben. A Remete völ-
gyi egykori vasúti megállótól a Töltés utca folytatásaként 
Szentkirályszabadja irányában, az út végén a régi vasúti híddal 
a kirándulók kedvelt célpontja lehet

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi 
és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átruházott hatáskör-
ében eljárva – 231/2015. (XI. 17.) PGB határozatával a balatonalmádi 
2715 helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. 
szám alatti strandon lévő 29,1 m2 alapterületű üzlethelyiség – Pingvin 
Fagylaltozó – és a hozzátartozó strand felőli burkolt előkert 1 terület 
bérbeadására a 172/2015. (IX. 15.) PGB határozatban foglalt feltételek-
kel, aktualizált határidőkkel nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. február 01. napjától 
2020. december 31. napjáig szól. Érdeklődni a +36 88 542 445-ös tele-
fonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek 
átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal település-
fejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben 2015. december 4-től, vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

lepek üzemeltetésére kötött megállapodást 2016. december 31-ig.
Eggenfelden városa festményt adományozott az önkormányzat-

nak a testvérvárosi szerződés megkötésének 15 éves jubileuma alkal-
mából. Az Eggenfeldeni látkép c. alkotást Herbert Silberhorn fes-
tő készítette. Emellett Balogh Ervin Balatonalmádi kötődésű, Bu-
dapesten élő festőművész Tanácsház Almádiban c. festménye, vala-
mint Litkey György szintén balatonalmádi kötődésű, elhunyt fes-
tőművész családja által adományozott Vörösberény c. alkotása is in-
gyenes felajánlással került a város tulajdonába.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a II. sz. felnőtt há-
ziorvosi körzet háziorvosi feladatait a dr. Hutvágner Egészségügyi 
Szolgáltató Bt.-vel kötött ellátási szerződés szerint a tevékenységet 
személyesen végző dr. Hutvágner Andrea háziorvos tartós akadá-
lyoztatása miatt 2016. január 1-től dr. Király Tünde háziorvos he-
lyettesítéssel lássa el.

A képviselő-testület jóváhagyta az „Óvári messzelátó” felújítása 
közben felmerült 130 ezer forintos többletköltség kifizetését, mely 
többletmunka a felújítási feltárások során vált nyilvánvalóvá.

Az önkormányzat tulajdonát képező, Baross Gábor út 5-7. szám 
alatti társasházban lévő üzlethelyiség bérletével, a Baross Gábor u. 
67. szám alatti ingatlanon lévő bérleménnyel, a Wesselényi stran-
don lévő büfével kapcsolatban, valamint a Tulipán-udvar Társas-
ház és a 2252/3 hrsz. önkormányzati ingatlan tulajdonjogi ügyében 
döntött a képviselő-testület.

A 2015. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderül, hogy 
az adóköteles vendégéjszakák száma 6%-kal növekedett, összességé-
ben pedig az adómentes vendégéjszakák csökkenése miatt 2,4%-os 
a csökkenés. Az adómentes éjszakák 96%-át a 18 éven aluliak men-
tessége adta, nagyságrendje azt mutatja, hogy sok a családdal, gyere-
kekkel idelátogató vendég, illetve különösen a káptalanfüredi tábo-
rokban nagyrészt 18 éven aluli diákok nyaralnak. 2015. évben úgy 
tűnik megállt a magánszállások számának csökkenése, sőt 2%-kal 
emelkedett ez a szám. Egy magánszállásadónál átlagosan 78 adókö-
teles vendégéjszakát töltöttek el, 9 nappal többet, mint tavaly. 

A „Best Balaton” térség üdülési turista kártyája a Balaton Best 
Card idén minden eddiginél népszerűbbnek bizonyult a régióban. 

Az előző évekhez képest markáns, 60%-os növekedési tendenciát 
mutatnak a rendszerben regisztrált vendégéjszaka adatok.

Balaton Best LEADER pályázaton elnyert mintegy 49 millió Ft-
os turisztikai projektet valósít meg a térségben. Ennek tartalmaként 
Balatonalmádi 6 db e-bike-ot, és 6 db túra GPS készüléket kapott.

Az idei nyár időjárása a Balatonnál rendkívül meleg, száraz volt, 
mely a strandjegy ár-bevétel alakulásában is megmutatkozik, ugyan-
is a jegyzár-bevételek 38%-kal haladták meg a tavalyit. A Wesselé-
nyi strandon idén is üzemelt a strandkönyvtár és mind három stran-
don megvalósult az ingyenes strandi animáció.

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület közreműködésével való-
sultak meg a Tavaszi Zsongás és Hungarikum Fesztivál rendezvé-
nyek, a „Nyitott templomok, vezetett körtúrák” és „Régi villák nyo-
mában” című programok és a VasútARTjáró két idei kiállítása.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiemelt programja 
volt idén is az Almádi Borfesztivál és az Almádi Napok, a kiállítá-
sok közül pedig a Balaton Tárlat. Társszervezőként működtek köz-
re több rendezvényen, pl. a Péter Pál napi vigadalmon és a nemzet-
közi sakkversenyen.

Turisztikai szempontból az egyik legkiemelkedőbb fejlesztés a 
Szent István sétány felújítása volt a sóhajok hídjától a Wesselényi 
strand főbejáratáig. A sétány új burkolatot kapott, utcabútorok ke-
rültek kihelyezésre. A turisták kényelmét szolgáló párakapu igen 
népszerű volt. A Wesselényi strand rekonstrukciójának folytatása-
ként átépült a parti sétány egy része. A szolgáltatás bővítése érde-
kében új napozóágyak kerültek beszerzésre, mini golfpálya létesült.

Valamennyi településrészen folytatódott az utak és a járdák bur-
kolatának építése illetve felújítása. Városképi szempontból megha-
tározó zöldterületek megújítása valósult meg egyebek mellett a Jó-
zsef Attila úti felújított járda mentén, a vörösberényi református 
templom környezetében és a Madách téren. Az Óvári kilátó felújí-
tása megkezdődött, de csak a jövő évi szezonra készül el. 

A Városgondnokság tovább növelte a virágos felületek méretét és 
gondosan ápolták a növényeket, aminek meg is lett az eredménye: 
harmadik helyezés a Tiszta és virágos Veszprém megyéért versenyen, 
szponzori különdíj a Virágos Magyarországért versenyen. 

Balatoni népi kultúra – ma is az életünk része

Az interaktív kiállításon a gyerekek is kipróbálhatták a 
mesterségeket

Fotó: ogm
Fotó: Agg Z. Tamás

Megköszönve az egész éves együttműködést, áldott, békés  
karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk  

minden kedves olvasónak! Balatonalmádi Városgondnokság
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„Györgyis” sporteredmények

Szalagavató 
2015. november 28-án került megrendezésre a Magyar-Angol 

Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 13. évfolyamos diákjainak 
szalagavatója. Az esemény lebonyolítására a Ramada Hotelben ke-
rült sor. A rendezvény nyitótánccal kezdődött. Ezt követően az in-
tézmény igazgatója, Dudásné Pirik Mariann köszöntötte a jelenlé-
vőket. A résztvevők a végzősök által összeállított színvonalas műso-
rokban gyönyörködhettek. Természetesen nem maradhatott el a ha-
gyományos szalagtűzés, a végzős osztályok keringője és az osztályfő-
nökök, Di Croce Gyöngyi és Keczer Zoltán búcsúbeszéde sem. Az 
est egy kisebb állófogadással és Czuczor Sándor címzetes igazgató úr 
pohárköszöntőjével zárult, ahol a meghívottak, a szülők és a diákok 
tanáraikkal közösen idézték fel az öt év emlékét. Róka Fanni 9/B

Rendhagyó történelemórán

Bolyai matematikaversenyen megyei 3. helyezést el-
ért 3. osztályos csapat

Bolyai anyanyelvi csapatversenyen megyei 6. helye-
zést elért 3. osztályos csapat

Október 19-én indultunk reggel 8 órakor az iskola elől. Ki-
lencen mentünk diákok, két kísérő tanárral, és az Eggenfelden-
Balatonalmádi Baráti Társaság kísérőivel. Egykedvűen gondoltunk 
az elkövetkezendő útra, mivel akárhogy is néztük hosszúnak ígérke-
zett, de a jó hangulatnak köszönhetően gyorsan eltelt. Mikor meg-
érkeztünk, izgatottan vártuk régen látott cserediákjainkat. Az első 
este még kicsit feszengős volt, nem tudtuk mit szabad, hova kell 
menni, de idővel rutinossá vált minden.

Október 20. Az első reggel. Megreggeliztünk, megkaptuk a busz-
bérletünket és elkezdődött a német diákok mindennapja. Sokan vár-
tunk a buszmegállóban, ami de ja vu hatást váltott ki belőlem, mert 
utoljára nyolcadikban mentem busszal iskolába. Az aulában találkoz-
tunk a többiekkel és gyorsan megbeszéltük kinek milyen helye van. 
Aztán együtt elindultunk a körülbelül 2 órára levő Berchtesgadenbe. 
Láttunk rengeteg havas hegyet, gyönyörű fenyveseket és hamar ta-
pasztaltuk a hűvösebb időjárást. Tovább utaztunk Königssee nevű tó-
hoz, ahol megállapítottuk, hogy már megérte eljönni. A tó után egy 
sóbányához látogattunk el, ahol csodás, egyen kezeslábasokat kap-
tunk. A nap vége fele együtt vacsoráztunk a cserediákokkal, és meg-
kóstoltuk a tradicionális bécsi szeletet citrommal.

Október 21. Mühldorfer Hart. Miután részt vettünk a cserediák-
ok első óráján, együtt ellátogattunk egy rendhagyó történelem óra 
keretében Mühldorfba. Itt 1943-ban betonból készült repülőgép 
hangárt építtettek. Viszont miután a szövetségesek nyertek, azután 
sem tudták teljesen elpusztítani. Így a romokat meg tudtuk nézni. 
Visszatértünk Eggenfeldenbe, ahol a városházán előadást hallgat-
hattunk az egyik tanácsostól. Utána felmehettünk az eggenfeldeni 
templom tornyába, ahonnan csodálatos kilátás tárult elénk a város-
ról. Az estét a családokkal töltöttük.

Október 22. A nap legnagyobb részét órákon töltöttük, majd 
később a cserediákokkal együtt elkészítettük a kiállítást, amely 
Balatonalmádi-Eggenfelden cserekapcsolatról szólt. Itt megkóstol-
hatták az érdeklődők a körözöttet és a gyümölcslevest.

Október 23. Ismét órákat látogathattunk, majd az iskolában 50. év-
fordulós ünnepély volt. Délután a cserediákokkal bowlingozni voltunk, 
utána az egyik lánynál összegyűltünk, kártyáztunk és vacsoráztunk.

Október 24. Együtt elmentünk Münchenbe, ahol városban né-
zelődtünk. A cserediákom elvitt minket szabaduló szobába, aminek 
a témája egy halálos húsevő vírus megfékezése volt. Ez idő alatt a 
többiek egy kézműves vásárt és München belvárosát is megnézték.

Október 25. Hazautazás napja. Ismét vidáman ültünk fel a busz-
ra. Végig az élményekről beszélgettünk, majd gyerek mesék főcím-
dalait énekeltük.

Nagyon megérte elmenni, mindenkinek ajánlom. Ugyan az elején 
még nem voltunk biztosak magunkban, de később könnyen felol-
dódtunk és jól éreztük magunkat. Végül összességében, ha tehetnénk, 
visszamennénk Eggenfeldenbe, ennénk még egy Wienerschnitzelt, 
végig hallgatnánk még egy matek órát németül és örülnénk minden 
német szónak, amit megértünk. Monostrori Anna 9/A

Fotó: Szentesi István

Végzősök tánca

Fotó: Stiger Ádám

A Bolyai matematika csapatverseny 
2015-ben tizenkettedik alkalommal ke-
rült megrendezésre. A rendkívül népsze-
rű és nívós szaktárgyi versenyre az idei 
esztendőben több mint 41 000 diák ne-
vezett. Veszprém megyében 223 csa-
pat mérte össze tudását. A négyfős csa-
patok Veszprémben (két helyszínen), Aj-
kán, Tapolcán és Pápán oldották meg a 
feladatsorokat. A kategóriák legjobbja-
it hívták meg a megyei eredményhirde-
tésre. Ez a gyakorlatban az 1-6. helyezést 
elért csapatokat jelentette. Megyénkben, 
erre az ünnepi eseményre az őszi szüne-
tet követően, 2015. november 4-én ke-
rült sor. A rendezvény helyszíne a Veszp-
rémi Deák Ferenc Általános Iskola volt.

A Györgyi Dénes Általános Isko-
la harmadik és hetedik évfolyamon 
ért el kiemelkedő eredményt. A ké-
pen látható 3. osztályosok „Kisokos-
ok” nevű csapata megyei 3. helye-
zett lett. A csapat tagjai: Gáspár Ben-
ce, Göde Petra, Körmendi György 
Imre, Marton Ildikó. A felkészítő tanár 
Kucserkáné Moravcsik Katalin volt. A 
felső tagozatban a hetedikes „A titok-
zatos TMSZA” elnevezésű csapat Ná-
das András, Rézmüves Miklós, Sági Ta-
más, Sánta Szabolcs összetételben megyei 6. helyezést ért el, mely-

nek felkészítői Nándoriné Palásti Judit 
és Sasvári Krisztina tanárnők voltak.

A Bolyai magyar nyelvi csapatverseny 
novemberben, szintén több megyei 
helyszínen népes versenyző részvételével 
került megrendezésre, ahol a matemati-
ka versenyhez hasonlóan kiváló „Györ-
gyis” eredmények születtek: a megye 10 
legjobb csapata közt végzett három csa-
patunk is.

A 3. osztályosok mezőnyében megyei 
6. helyezést ért el a képen látható „A 
magyar abc” fantázia nevű csapat, mely-
nek tagjai Babicz Mihály, Kepli Korné-
lia, Kovács Bíborka Anna, Meiczinger 
Violetta Bella voltak. A felkészítő tanár 
Hegyessy- Takács Edit.

Megyei 8. helyezett lett a Magyar ki-
rálynők elnevezésű, szintén 3. osztá-
lyosokból álló csapat, Kovács Janka, 
Mandl Hanna Sára, Marton Ildikó, Ta-
más Kata összetételben, melynek felké-
szítő tanára Kucserkáné Moravcsik Ka-
talin volt.

Az 5. osztályosoknál megyei 7. he-
lyezett lett a Glöckl Eszter tanárnő ál-
tal felkészített „Tökéletes 4-es” elneve-
zésű csapat, melynek, tagjai Kepli Eme-
se, Gergelyi Noémi, Horváth Levente, 

Gáspár Levente voltak. Gratulálunk! Á. A.

A novemberi tavaszias időjárás lehetővé tette, hogy az október-
ben a csapadékos idő miatt elmaradt felső tagozatos (III. és IV. 
korcsoport) labdarúgó diákolimpiai mérkőzéseket bepótoljuk. 
Az 5-6. osztályosok Alsóörsön, míg a 7-8. osztályos csapatok a 
vörösberényi új műfüves pályán mérhették össze tudásukat.
Eredmények: III. korcsoport: Györgyi Dénes Ált. Iskola – 
Vörösberényi Ált. Iskola 3:0, Györgyi Dénes Ált. Iskola – Alsóörsi Re-
formátus Ált. Iskola 2:1. IV. korcsoport: Györgyi Dénes Ált. Isko-
la – Litéri Református Ált. Iskola 16:0, Györgyi Dénes Ált. Iskola – Iri-
nyi Ált. Iskola B.fűzfő 13:1, Györgyi Dénes Ált. Iskola - Alsóörsi Refor-
mátus Ált. Iskola 1:2. Tavasszal a mérkőzések visszavágóinak, majd 
a körzeti döntő megrendezésével folytatódnak a küzdelmek.

Családsegítő hírei
Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva tartása 
az alábbiak szerint alakul Balatonalmádiban: 
Utolsó nyitvatartási nap 2015. december 22. kedd: 8.00–16.00-ig.
Az ünnepi időszakban egy alkalommal, az ünnepközi munka-
napokon négy alkalommal ügyeletet tartunk:
2015. december 23. szerda - ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 24. csütörtök ZÁRVA – Munkaszüneti nap
2015. december 25. péntek ZÁRVA - Ünnepnap
2015. december 28. hétfő – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 29. kedd – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 30. szerda – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 31. csütörtök – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-
12.00-ig
Első munkanap 2016. január 04. hétfő: 8.00–18.00 óráig.
Elérhetőségük: +36 88 542 551, Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Ezúton kérjük a segíteni vágyókat, hogy amennyiben lehetősé-
gük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácsonyát 
adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyümölcs, 
szaloncukor, konzerv és gyertya (világításhoz) adományokat vá-
runk december 18-ig az intézményben (Baross G. u. 32.). Az el-
múlt évben az önök adománya által számos család és gyermek 
karácsonya vált szebbé. (Természetesen az adományokról és an-
nak felhasználásáról pontos elszámolást készítünk, mely a Szo-
ciális Központban megtekinthető.) Bízunk benne, hogy az egyre 
nehezedő körülmények ellenére ez évben is van lehetőségük se-
gíteni.  (Folytatás a 11. oldalon)
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„Györgyis” sporteredmények

Szalagavató 
2015. november 28-án került megrendezésre a Magyar-Angol 

Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 13. évfolyamos diákjainak 
szalagavatója. Az esemény lebonyolítására a Ramada Hotelben ke-
rült sor. A rendezvény nyitótánccal kezdődött. Ezt követően az in-
tézmény igazgatója, Dudásné Pirik Mariann köszöntötte a jelenlé-
vőket. A résztvevők a végzősök által összeállított színvonalas műso-
rokban gyönyörködhettek. Természetesen nem maradhatott el a ha-
gyományos szalagtűzés, a végzős osztályok keringője és az osztályfő-
nökök, Di Croce Gyöngyi és Keczer Zoltán búcsúbeszéde sem. Az 
est egy kisebb állófogadással és Czuczor Sándor címzetes igazgató úr 
pohárköszöntőjével zárult, ahol a meghívottak, a szülők és a diákok 
tanáraikkal közösen idézték fel az öt év emlékét. Róka Fanni 9/B

Rendhagyó történelemórán

Bolyai matematikaversenyen megyei 3. helyezést el-
ért 3. osztályos csapat

Bolyai anyanyelvi csapatversenyen megyei 6. helye-
zést elért 3. osztályos csapat

Október 19-én indultunk reggel 8 órakor az iskola elől. Ki-
lencen mentünk diákok, két kísérő tanárral, és az Eggenfelden-
Balatonalmádi Baráti Társaság kísérőivel. Egykedvűen gondoltunk 
az elkövetkezendő útra, mivel akárhogy is néztük hosszúnak ígérke-
zett, de a jó hangulatnak köszönhetően gyorsan eltelt. Mikor meg-
érkeztünk, izgatottan vártuk régen látott cserediákjainkat. Az első 
este még kicsit feszengős volt, nem tudtuk mit szabad, hova kell 
menni, de idővel rutinossá vált minden.

Október 20. Az első reggel. Megreggeliztünk, megkaptuk a busz-
bérletünket és elkezdődött a német diákok mindennapja. Sokan vár-
tunk a buszmegállóban, ami de ja vu hatást váltott ki belőlem, mert 
utoljára nyolcadikban mentem busszal iskolába. Az aulában találkoz-
tunk a többiekkel és gyorsan megbeszéltük kinek milyen helye van. 
Aztán együtt elindultunk a körülbelül 2 órára levő Berchtesgadenbe. 
Láttunk rengeteg havas hegyet, gyönyörű fenyveseket és hamar ta-
pasztaltuk a hűvösebb időjárást. Tovább utaztunk Königssee nevű tó-
hoz, ahol megállapítottuk, hogy már megérte eljönni. A tó után egy 
sóbányához látogattunk el, ahol csodás, egyen kezeslábasokat kap-
tunk. A nap vége fele együtt vacsoráztunk a cserediákokkal, és meg-
kóstoltuk a tradicionális bécsi szeletet citrommal.

Október 21. Mühldorfer Hart. Miután részt vettünk a cserediák-
ok első óráján, együtt ellátogattunk egy rendhagyó történelem óra 
keretében Mühldorfba. Itt 1943-ban betonból készült repülőgép 
hangárt építtettek. Viszont miután a szövetségesek nyertek, azután 
sem tudták teljesen elpusztítani. Így a romokat meg tudtuk nézni. 
Visszatértünk Eggenfeldenbe, ahol a városházán előadást hallgat-
hattunk az egyik tanácsostól. Utána felmehettünk az eggenfeldeni 
templom tornyába, ahonnan csodálatos kilátás tárult elénk a város-
ról. Az estét a családokkal töltöttük.

Október 22. A nap legnagyobb részét órákon töltöttük, majd 
később a cserediákokkal együtt elkészítettük a kiállítást, amely 
Balatonalmádi-Eggenfelden cserekapcsolatról szólt. Itt megkóstol-
hatták az érdeklődők a körözöttet és a gyümölcslevest.

Október 23. Ismét órákat látogathattunk, majd az iskolában 50. év-
fordulós ünnepély volt. Délután a cserediákokkal bowlingozni voltunk, 
utána az egyik lánynál összegyűltünk, kártyáztunk és vacsoráztunk.

Október 24. Együtt elmentünk Münchenbe, ahol városban né-
zelődtünk. A cserediákom elvitt minket szabaduló szobába, aminek 
a témája egy halálos húsevő vírus megfékezése volt. Ez idő alatt a 
többiek egy kézműves vásárt és München belvárosát is megnézték.

Október 25. Hazautazás napja. Ismét vidáman ültünk fel a busz-
ra. Végig az élményekről beszélgettünk, majd gyerek mesék főcím-
dalait énekeltük.

Nagyon megérte elmenni, mindenkinek ajánlom. Ugyan az elején 
még nem voltunk biztosak magunkban, de később könnyen felol-
dódtunk és jól éreztük magunkat. Végül összességében, ha tehetnénk, 
visszamennénk Eggenfeldenbe, ennénk még egy Wienerschnitzelt, 
végig hallgatnánk még egy matek órát németül és örülnénk minden 
német szónak, amit megértünk. Monostrori Anna 9/A

Fotó: Szentesi István

Végzősök tánca

Fotó: Stiger Ádám

A Bolyai matematika csapatverseny 
2015-ben tizenkettedik alkalommal ke-
rült megrendezésre. A rendkívül népsze-
rű és nívós szaktárgyi versenyre az idei 
esztendőben több mint 41 000 diák ne-
vezett. Veszprém megyében 223 csa-
pat mérte össze tudását. A négyfős csa-
patok Veszprémben (két helyszínen), Aj-
kán, Tapolcán és Pápán oldották meg a 
feladatsorokat. A kategóriák legjobbja-
it hívták meg a megyei eredményhirde-
tésre. Ez a gyakorlatban az 1-6. helyezést 
elért csapatokat jelentette. Megyénkben, 
erre az ünnepi eseményre az őszi szüne-
tet követően, 2015. november 4-én ke-
rült sor. A rendezvény helyszíne a Veszp-
rémi Deák Ferenc Általános Iskola volt.

A Györgyi Dénes Általános Isko-
la harmadik és hetedik évfolyamon 
ért el kiemelkedő eredményt. A ké-
pen látható 3. osztályosok „Kisokos-
ok” nevű csapata megyei 3. helye-
zett lett. A csapat tagjai: Gáspár Ben-
ce, Göde Petra, Körmendi György 
Imre, Marton Ildikó. A felkészítő tanár 
Kucserkáné Moravcsik Katalin volt. A 
felső tagozatban a hetedikes „A titok-
zatos TMSZA” elnevezésű csapat Ná-
das András, Rézmüves Miklós, Sági Ta-
más, Sánta Szabolcs összetételben megyei 6. helyezést ért el, mely-

nek felkészítői Nándoriné Palásti Judit 
és Sasvári Krisztina tanárnők voltak.

A Bolyai magyar nyelvi csapatverseny 
novemberben, szintén több megyei 
helyszínen népes versenyző részvételével 
került megrendezésre, ahol a matemati-
ka versenyhez hasonlóan kiváló „Györ-
gyis” eredmények születtek: a megye 10 
legjobb csapata közt végzett három csa-
patunk is.

A 3. osztályosok mezőnyében megyei 
6. helyezést ért el a képen látható „A 
magyar abc” fantázia nevű csapat, mely-
nek tagjai Babicz Mihály, Kepli Korné-
lia, Kovács Bíborka Anna, Meiczinger 
Violetta Bella voltak. A felkészítő tanár 
Hegyessy- Takács Edit.

Megyei 8. helyezett lett a Magyar ki-
rálynők elnevezésű, szintén 3. osztá-
lyosokból álló csapat, Kovács Janka, 
Mandl Hanna Sára, Marton Ildikó, Ta-
más Kata összetételben, melynek felké-
szítő tanára Kucserkáné Moravcsik Ka-
talin volt.

Az 5. osztályosoknál megyei 7. he-
lyezett lett a Glöckl Eszter tanárnő ál-
tal felkészített „Tökéletes 4-es” elneve-
zésű csapat, melynek, tagjai Kepli Eme-
se, Gergelyi Noémi, Horváth Levente, 

Gáspár Levente voltak. Gratulálunk! Á. A.

A novemberi tavaszias időjárás lehetővé tette, hogy az október-
ben a csapadékos idő miatt elmaradt felső tagozatos (III. és IV. 
korcsoport) labdarúgó diákolimpiai mérkőzéseket bepótoljuk. 
Az 5-6. osztályosok Alsóörsön, míg a 7-8. osztályos csapatok a 
vörösberényi új műfüves pályán mérhették össze tudásukat.
Eredmények: III. korcsoport: Györgyi Dénes Ált. Iskola – 
Vörösberényi Ált. Iskola 3:0, Györgyi Dénes Ált. Iskola – Alsóörsi Re-
formátus Ált. Iskola 2:1. IV. korcsoport: Györgyi Dénes Ált. Isko-
la – Litéri Református Ált. Iskola 16:0, Györgyi Dénes Ált. Iskola – Iri-
nyi Ált. Iskola B.fűzfő 13:1, Györgyi Dénes Ált. Iskola - Alsóörsi Refor-
mátus Ált. Iskola 1:2. Tavasszal a mérkőzések visszavágóinak, majd 
a körzeti döntő megrendezésével folytatódnak a küzdelmek.

Családsegítő hírei
Az ünnepi időszakban az ügyfélfogadás rendje megváltozik. 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat év végi nyitva tartása 
az alábbiak szerint alakul Balatonalmádiban: 
Utolsó nyitvatartási nap 2015. december 22. kedd: 8.00–16.00-ig.
Az ünnepi időszakban egy alkalommal, az ünnepközi munka-
napokon négy alkalommal ügyeletet tartunk:
2015. december 23. szerda - ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 24. csütörtök ZÁRVA – Munkaszüneti nap
2015. december 25. péntek ZÁRVA - Ünnepnap
2015. december 28. hétfő – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 29. kedd – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 30. szerda – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-14.00-ig
2015. december 31. csütörtök – ügyeleti nyitva tartás: 9.00-
12.00-ig
Első munkanap 2016. január 04. hétfő: 8.00–18.00 óráig.
Elérhetőségük: +36 88 542 551, Balatonalmádi, Baross G. u. 32.
Ezúton kérjük a segíteni vágyókat, hogy amennyiben lehetősé-
gük engedi, támogassák a nehéz helyzetben lévők karácsonyát 
adományaikkal. A tavalyi évhez hasonlóan elsősorban gyümölcs, 
szaloncukor, konzerv és gyertya (világításhoz) adományokat vá-
runk december 18-ig az intézményben (Baross G. u. 32.). Az el-
múlt évben az önök adománya által számos család és gyermek 
karácsonya vált szebbé. (Természetesen az adományokról és an-
nak felhasználásáról pontos elszámolást készítünk, mely a Szo-
ciális Központban megtekinthető.) Bízunk benne, hogy az egyre 
nehezedő körülmények ellenére ez évben is van lehetőségük se-
gíteni.  (Folytatás a 11. oldalon)
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Zeneiskolai hírek

Hegedűs fiatalok koncertje

Operakaland 
A Balatonalmádi Kósa György Zeneiskola diákjainak lehetősé-

gük nyílt az Operakaland keretében a West Side Story című musi-
cal megtekintésére a budapesti Erkel Színházban. Újdonsült almá-
di tanulóként én is részese lehettem annak a maroknyi csapatnak, 
amely megnézhette az előadást. 

Október 3-án két kísérőtanárral, vonattal utaztunk a főváros-
ba, és egy kis metrózás után hamar a helyszínen találtuk magun-
kat. A színdarab előtt, a parkban üldögélve Miklósa Erika csilin-
gelő hangját hallhattuk az egyik ablakból. Miután átjutottunk 
a hatalmas tömegen, elfoglalhattuk helyeinket az egyik oldalpá-
holyban. A szokásos hangzavart követően a színpadra állt a ren-
dező és elmondta a közönségnek a West Side Story rövid tartal-
mát: az 1950-es évek New York-jában járunk, ahol két banda ver-
sengése a területen való uralkodásért mindennapos. Egy bálon vi-
szont furcsa eset történik: a két különböző csapatba tartozó fiatal  
– Tony és Maria – első látásra egymásba szeretnek.

A két csapat vezetője az utolsó összecsapás előtt megbeszélik a 
versenyszabályokat – csak a fair play szabályai szerint csatázhat-
nak. Eközben Maria és Tony már az esküvőjüket tervezgetik, fittyet 
hányva ezzel a két banda utálkozására.

Elkövetkezik a csata napja, azonban senki sem tartja be a megbe-
szélteket. Tony megöli Maria bátyját. Ezután egy tévedés következ-
tében Mariahoz az a hír jut el, hogy Tony nem él. A lány bánatában 
véget vet az életének.

A modern Rómeó és Júlia történetét gyönyörű hangú énekesek, 
csodálatos színészek és remek táncosok elevenítették meg egyszerű 
díszletek között.

Remélem, a zeneiskolának lesz még alkalma a hasonlóan jó pro-
dukciók megtekintésére. 

Török Csanád, Huiber Gabriella

Körzeti mezei futás diákolimpia
I. korcsoportos leány csapat: II. helyezés (Biró Hanna, Bodó Mó-
nika, Czintos Katalin, Hanis Gréta, Polniczky Hanna)

I. kcs. fiú csapat: IV. helyezés (Bagarus Andor, Czintos Balázs, Czintos 
Benedek, Szántó Dániel, Szecsődi Botond) II. kcs. leány csapat: II. he-
lyezés (Biró Dominika, Lendvai Réka, Mesics Borbála, Somorácz Luca, 
Zsendovics Lilla), egyéni: Somorácz Luca I. hely. II. kcs. fiú csapat: IV. 
helyezés (Karikó Zsolt, Matos Manó, Nagy Huba, Somorácz Olivér, 
Szántó Benedek). III. kcs. leány egyéni: Orbán Alexandra IV. hely. III. 
kcs. fiú csapat: II. helyezés (Bóta Szabolcs, Bujtás Marcell, Deres Péter, 
Howe Péter, Komár Mihály), egyéni: Bóta Szabolcs II. hely. IV. kcs. le-
ány csapat: I. helyezés (Biró Natália, Gaschler Petra Dominika, Juhász 
Fanni, Maász Evelin, Szabó Dominika), egyéni: Gaschler Petra Domi-
nika I. hely, Juhász Fanni II. hely. IV. kcs. fiú csapat: I. helyezés (Halmi 
Boldizsár, Herendi Bence, Kacsándi Marcell, Scharf Gergő, Zanathy 
Péter), egyéni: Zanathy Péter IV. hely

Megyei mezei futás diákolimpia eredményei:
II. kcs. leány egyéni: Somorácz Luca VI. hely. IV. kcs. fiú csapat: III. he-

lyezés (Herendi Bence, Kacsándi Marcell, Koszorus Simon, Scharf Ger-
gő, Zanathy Péter), egyéni: Zanathy Péter IX. hely. IV. kcs. leány csapat: 
IV. helyezés (Biró Natália, Gaschler Petra Dominika, Juhász Fanni, Szabó 
Dominika, Szekeres Kinga), egyéni: Gaschler Petra Dominika XII. hely

Nyílt nap
Iskolánkban november közepén bemutató órákat szerveztünk, 

ahol a nálunk tanuló alsó és felső tagozatos diákok szülei, nagyszülei 
ülhettek be az osztálytermekbe, illetve a tornaterembe, és figyelhet-
ték meg gyermekeiket, unokáikat tanulás, sportolás közben. Idén 
vendégül láttuk egyúttal az ÖBÖL TV stábját is, akik oktatási mű-
soruk következő részéhez készítettek felvételeket a negyedik osztá-
lyosok kooperatív tanulási módszereket bemutató olvasás óráján. A 
szülőktől kapott pozitív visszajelzések alapján biztosra vehető, hogy 
a nyílt nap hagyománya tovább folytatódik a következő tanévekben 
is. A tanórákról készült képek iskolánk honlapján megtekinthetők.

A Márton-napok

Márton-nap

Megyei mezei futás diákolimpia sportolói

A hegedűkoncert résztvevői

Domonkosné Tóth Anikó tanítónő és negyedik osztályos tanítványai

A Márton-témahét keretén belül a gyerekek libás dalokat, mon-
dókákat tanultak, megismerkedtek Szent Márton legendájával, a je-
les naphoz fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. A kézműves fog-
lalkozások központi témája is a lúd volt. A harmadikosok előadá-
sában élvezhettük a Ludas Matyi c. előadást. A záró program a no-
vember 12-i hangulatos lámpás felvonulás volt, melyre közel 270 fő 
gyűlt össze: gyerekek, szülők, pedagógusok és az érdeklődő leendő 
első osztályosok. A saját készítésű színes lámpások imbolygó fénye 
mellett éneklő hosszú menet szívmelengető látványt nyújtott. A jó-
kedvű társaságot a Leader Háznál a forró kemence mellett táncház 
és „Liba-lakoma” várta: lilahagymás zsíros kenyér, kenyérlángos, 
gyerekeknek forró tea. A hangulatos estéért köszönet Schenek La-
josnak és feleségének, Bogdán Lászlónak, Simon Lajosnénak, Hor-
váth Lászlóné Erzsikének, valamint a Pufi Pékségnek, a felajánlott 
kenyerekért. Nagyon fontosnak tartjuk a közösségi élet formálást, 
melyhez kiváló alkalmat adnak ezek a programok.

Négy fiatal, zenei pályára készülő hegedűst hallhatott a közön-
ség a zeneiskolában 2015. november 14-én délután. Csutorás Dá-
niel, Móczó Árpád, Fodor Bonita és a Balatonalmádiban élő Józsa 
Dalma játszottak, akik jelenleg a budapesti Hubay Jenő zeneiskola 
tanulói. Nehéz és ritkán hallható etűdöket hallhattunk előadásuk-
ban (Hubay, Karol Lipiński), s felcsendült vonóik nyomán Bruch: 
g-moll hegedűversenye és Saint-Saëns h-moll koncertjének I. tétele. 
A hangversenyt a „mi” Dalmánk fejezte be Bazzini: Manók tánca c. 
igen virtuóz és vidám darabjával. Felkészítő tanáruknak, Földesi La-
josnak, és a koncerten zongorán közreműködő Szakács Istvánnak is 
köszönjük, hogy elhozták hozzánk tanítványaikat! 

Számítógépes tanfolyam „haladó” 
nyugdíjasoknak
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöksége a Balatonalmádi Vá-
rosgazdálkodás és a Klébelsberg intézmény támogatásával két 
éven keresztül több csoportban a Vörösberényi Általános Iskolá-
ban számítógépes tanfolyamot indított, ahol elsősorban a klub 
tagjai, közel 70 fő sajátította el az alapismereteket, és azóta szí-
vesen tölti idejét a számítógép előtt. 2016 januárjától a nyugdí-
jas klub ismét megszervezi 25 órában a tanfolyamot azok számá-
ra, akik szeretnék bővíteni informatikai ismereteiket, tudásukat 
elsősorban az érdeklődő klubtagok részére, de a létszámtól füg-
gően nem klubtagok is jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidő: 2015. december 18-án 18 óráig. Eligazítás, cso-
portbeosztás, program ismertetése: 2015. dec. 28-án 16 órakor a 
Vörösberényi Műv. Házban. Érdeklődni a +36 30 902 4268 számon le-
het. Kellemes időtöltést, jó tanulást kívánunk minden résztvevő-
nek. Lencse Sándor a klub elnöke

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének pénz-
ügyi és gazdasági bizottsága – a Képviselő-testülettől átruházott 
hatáskörében eljárva – 234/2015. (XI.17.) PGB határozatával a 8220 
Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alapterületű Piazza 
Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipari-terasz 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. március 01. 
napjától 2021. február 28. napjáig szól.
Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési 
osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú 
irodában ügyfélfogadási időben 2015. november 27-től, vagy le-
tölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Tud róla?
(Folytatás a 8. oldalról) 
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba ke-
rült a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyene-
sen hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból, 
116-123; vagy +36 88 422 205.
Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldoza-
tává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes 
és mobilhálózatról. +36 80 20 55 20 Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonszolgálat. Ha otthontalan, fedél nélkül élő 
embert lát, aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők 
egyesületének regionális diszpécserszolgálatát a +36 34 511 028 éj-
jel-nappal hívható telefonszámon. Minden kedves olvasónak kelle-
mes karácsonyi ünnepeket, az új esztendőre jó egészséget, öröm-
teli derűs évet kívánunk! Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket 
bizalmukkal, örülünk, hogyha segíthettünk. Kérjük, a következő év-
ben se feledjék, ránk mindig számíthatnak!
 Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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Zeneiskolai hírek

Hegedűs fiatalok koncertje

Operakaland 
A Balatonalmádi Kósa György Zeneiskola diákjainak lehetősé-

gük nyílt az Operakaland keretében a West Side Story című musi-
cal megtekintésére a budapesti Erkel Színházban. Újdonsült almá-
di tanulóként én is részese lehettem annak a maroknyi csapatnak, 
amely megnézhette az előadást. 

Október 3-án két kísérőtanárral, vonattal utaztunk a főváros-
ba, és egy kis metrózás után hamar a helyszínen találtuk magun-
kat. A színdarab előtt, a parkban üldögélve Miklósa Erika csilin-
gelő hangját hallhattuk az egyik ablakból. Miután átjutottunk 
a hatalmas tömegen, elfoglalhattuk helyeinket az egyik oldalpá-
holyban. A szokásos hangzavart követően a színpadra állt a ren-
dező és elmondta a közönségnek a West Side Story rövid tartal-
mát: az 1950-es évek New York-jában járunk, ahol két banda ver-
sengése a területen való uralkodásért mindennapos. Egy bálon vi-
szont furcsa eset történik: a két különböző csapatba tartozó fiatal  
– Tony és Maria – első látásra egymásba szeretnek.

A két csapat vezetője az utolsó összecsapás előtt megbeszélik a 
versenyszabályokat – csak a fair play szabályai szerint csatázhat-
nak. Eközben Maria és Tony már az esküvőjüket tervezgetik, fittyet 
hányva ezzel a két banda utálkozására.

Elkövetkezik a csata napja, azonban senki sem tartja be a megbe-
szélteket. Tony megöli Maria bátyját. Ezután egy tévedés következ-
tében Mariahoz az a hír jut el, hogy Tony nem él. A lány bánatában 
véget vet az életének.

A modern Rómeó és Júlia történetét gyönyörű hangú énekesek, 
csodálatos színészek és remek táncosok elevenítették meg egyszerű 
díszletek között.

Remélem, a zeneiskolának lesz még alkalma a hasonlóan jó pro-
dukciók megtekintésére. 

Török Csanád, Huiber Gabriella

Körzeti mezei futás diákolimpia
I. korcsoportos leány csapat: II. helyezés (Biró Hanna, Bodó Mó-
nika, Czintos Katalin, Hanis Gréta, Polniczky Hanna)

I. kcs. fiú csapat: IV. helyezés (Bagarus Andor, Czintos Balázs, Czintos 
Benedek, Szántó Dániel, Szecsődi Botond) II. kcs. leány csapat: II. he-
lyezés (Biró Dominika, Lendvai Réka, Mesics Borbála, Somorácz Luca, 
Zsendovics Lilla), egyéni: Somorácz Luca I. hely. II. kcs. fiú csapat: IV. 
helyezés (Karikó Zsolt, Matos Manó, Nagy Huba, Somorácz Olivér, 
Szántó Benedek). III. kcs. leány egyéni: Orbán Alexandra IV. hely. III. 
kcs. fiú csapat: II. helyezés (Bóta Szabolcs, Bujtás Marcell, Deres Péter, 
Howe Péter, Komár Mihály), egyéni: Bóta Szabolcs II. hely. IV. kcs. le-
ány csapat: I. helyezés (Biró Natália, Gaschler Petra Dominika, Juhász 
Fanni, Maász Evelin, Szabó Dominika), egyéni: Gaschler Petra Domi-
nika I. hely, Juhász Fanni II. hely. IV. kcs. fiú csapat: I. helyezés (Halmi 
Boldizsár, Herendi Bence, Kacsándi Marcell, Scharf Gergő, Zanathy 
Péter), egyéni: Zanathy Péter IV. hely

Megyei mezei futás diákolimpia eredményei:
II. kcs. leány egyéni: Somorácz Luca VI. hely. IV. kcs. fiú csapat: III. he-

lyezés (Herendi Bence, Kacsándi Marcell, Koszorus Simon, Scharf Ger-
gő, Zanathy Péter), egyéni: Zanathy Péter IX. hely. IV. kcs. leány csapat: 
IV. helyezés (Biró Natália, Gaschler Petra Dominika, Juhász Fanni, Szabó 
Dominika, Szekeres Kinga), egyéni: Gaschler Petra Dominika XII. hely

Nyílt nap
Iskolánkban november közepén bemutató órákat szerveztünk, 

ahol a nálunk tanuló alsó és felső tagozatos diákok szülei, nagyszülei 
ülhettek be az osztálytermekbe, illetve a tornaterembe, és figyelhet-
ték meg gyermekeiket, unokáikat tanulás, sportolás közben. Idén 
vendégül láttuk egyúttal az ÖBÖL TV stábját is, akik oktatási mű-
soruk következő részéhez készítettek felvételeket a negyedik osztá-
lyosok kooperatív tanulási módszereket bemutató olvasás óráján. A 
szülőktől kapott pozitív visszajelzések alapján biztosra vehető, hogy 
a nyílt nap hagyománya tovább folytatódik a következő tanévekben 
is. A tanórákról készült képek iskolánk honlapján megtekinthetők.

A Márton-napok

Márton-nap

Megyei mezei futás diákolimpia sportolói

A hegedűkoncert résztvevői

Domonkosné Tóth Anikó tanítónő és negyedik osztályos tanítványai

A Márton-témahét keretén belül a gyerekek libás dalokat, mon-
dókákat tanultak, megismerkedtek Szent Márton legendájával, a je-
les naphoz fűződő népszokásokkal, hiedelmekkel. A kézműves fog-
lalkozások központi témája is a lúd volt. A harmadikosok előadá-
sában élvezhettük a Ludas Matyi c. előadást. A záró program a no-
vember 12-i hangulatos lámpás felvonulás volt, melyre közel 270 fő 
gyűlt össze: gyerekek, szülők, pedagógusok és az érdeklődő leendő 
első osztályosok. A saját készítésű színes lámpások imbolygó fénye 
mellett éneklő hosszú menet szívmelengető látványt nyújtott. A jó-
kedvű társaságot a Leader Háznál a forró kemence mellett táncház 
és „Liba-lakoma” várta: lilahagymás zsíros kenyér, kenyérlángos, 
gyerekeknek forró tea. A hangulatos estéért köszönet Schenek La-
josnak és feleségének, Bogdán Lászlónak, Simon Lajosnénak, Hor-
váth Lászlóné Erzsikének, valamint a Pufi Pékségnek, a felajánlott 
kenyerekért. Nagyon fontosnak tartjuk a közösségi élet formálást, 
melyhez kiváló alkalmat adnak ezek a programok.

Négy fiatal, zenei pályára készülő hegedűst hallhatott a közön-
ség a zeneiskolában 2015. november 14-én délután. Csutorás Dá-
niel, Móczó Árpád, Fodor Bonita és a Balatonalmádiban élő Józsa 
Dalma játszottak, akik jelenleg a budapesti Hubay Jenő zeneiskola 
tanulói. Nehéz és ritkán hallható etűdöket hallhattunk előadásuk-
ban (Hubay, Karol Lipiński), s felcsendült vonóik nyomán Bruch: 
g-moll hegedűversenye és Saint-Saëns h-moll koncertjének I. tétele. 
A hangversenyt a „mi” Dalmánk fejezte be Bazzini: Manók tánca c. 
igen virtuóz és vidám darabjával. Felkészítő tanáruknak, Földesi La-
josnak, és a koncerten zongorán közreműködő Szakács Istvánnak is 
köszönjük, hogy elhozták hozzánk tanítványaikat! 

Számítógépes tanfolyam „haladó” 
nyugdíjasoknak
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöksége a Balatonalmádi Vá-
rosgazdálkodás és a Klébelsberg intézmény támogatásával két 
éven keresztül több csoportban a Vörösberényi Általános Iskolá-
ban számítógépes tanfolyamot indított, ahol elsősorban a klub 
tagjai, közel 70 fő sajátította el az alapismereteket, és azóta szí-
vesen tölti idejét a számítógép előtt. 2016 januárjától a nyugdí-
jas klub ismét megszervezi 25 órában a tanfolyamot azok számá-
ra, akik szeretnék bővíteni informatikai ismereteiket, tudásukat 
elsősorban az érdeklődő klubtagok részére, de a létszámtól füg-
gően nem klubtagok is jelentkezhetnek.
Jelentkezési határidő: 2015. december 18-án 18 óráig. Eligazítás, cso-
portbeosztás, program ismertetése: 2015. dec. 28-án 16 órakor a 
Vörösberényi Műv. Házban. Érdeklődni a +36 30 902 4268 számon le-
het. Kellemes időtöltést, jó tanulást kívánunk minden résztvevő-
nek. Lencse Sándor a klub elnöke

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének pénz-
ügyi és gazdasági bizottsága – a Képviselő-testülettől átruházott 
hatáskörében eljárva – 234/2015. (XI.17.) PGB határozatával a 8220 
Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár épületében lévő 114,83 m2 alapterületű Piazza 
Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglátóipari-terasz 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2016. március 01. 
napjától 2021. február 28. napjáig szól.
Érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu 
e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési 
osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú 
irodában ügyfélfogadási időben 2015. november 27-től, vagy le-
tölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Tud róla?
(Folytatás a 8. oldalról) 
Az ünnepek alatt nincs egyedül, ha magányos, lelki válságba ke-
rült a Kapcsolat Lelkisegély Szolgálat 24 órás ügyelete ingyene-
sen hívható az ország területén vezetékes és mobilhálózatból, 
116-123; vagy +36 88 422 205.
Bántalmazták, vagy megalázták, családon belüli erőszak áldoza-
tává vált? Ingyenesen hívható segélyvonal 24 órában vezetékes 
és mobilhálózatról. +36 80 20 55 20 Országos Kríziskezelő
és Információs Telefonszolgálat. Ha otthontalan, fedél nélkül élő 
embert lát, aki segítségre szorul, hívja az Utcai Szociális Segítők 
egyesületének regionális diszpécserszolgálatát a +36 34 511 028 éj-
jel-nappal hívható telefonszámon. Minden kedves olvasónak kelle-
mes karácsonyi ünnepeket, az új esztendőre jó egészséget, öröm-
teli derűs évet kívánunk! Köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket 
bizalmukkal, örülünk, hogyha segíthettünk. Kérjük, a következő év-
ben se feledjék, ránk mindig számíthatnak!
 Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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ALMÁDI ÚJSÁG 2015. december

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2015. december közepétől január 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 vi-
dámság! Telefon +36 20 9703 479, 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 

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
Elnök: Dudás Zsolt telefon +36 20 483 8780 
December 19. szombat 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
December 12. szombat 17 óra ADVENTI TÁRLAT megnyitó
14.00-19.00 Simon András grafikus művész dedikálással egybekötött karácso-
nyi művészeti vására a PKKK aulájában.
December 13. vasárnap 16 óra III. GYERTYAGYÚJTÁS 
Ünnepi köszöntőt mond: Keszey János polgármester 
Műsor: Szilágyi Harang együttes és a Gurgolya Gyermek Néptáncegyüttes
December 20. vasárnap 16 óra IV. GYERTYAGYÚJTÁS
Ünnepi köszöntőt mond: Steinbach József református püspök
Műsor: Halas Adelaida verses, zenés adventi műsora „Fénylő gyertyaláng” címmel
December 20. vasárnap 17 óra Balatonalmádi Város Vegyeskara KARÁCSO-
NYI KONCERT
December 16. szerda 17 óra CSILLAGNYÍLÁS BALETT csoport gálaműsora 
a Pannónia nagytermében. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak a Pannó-
nia Kulturális Központ dolgozói!
December 31. csütörtök BÚÉK 2016. 

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET
Elnök: Gyenes Ákos telefon +36 88 594 081
ADVENTI VÁSÁR A VÁROSHÁZ TÉREN 
December 12. szombat 15:00 Adventi Vásár nyitása
15.30 – 17.30 Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándéko-
kat, díszeket készíthet Mindenki kedvére! 
17.00 – 19.00 „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram 
December 13. vasárnap 15:00 Adventi Vásár nyitása
17.00 – 19.00 Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándéko-
kat, díszeket készíthet Mindenki kedvére! 
17.00 – 19.00 „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram 
19.00 Tűzgyújtás Advent harmadik vasárnapján 
December 19. szombat 15:00 Adventi Vásár nyitása
15.30 – 17.30 Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándéko-
kat, díszeket készíthet Mindenki kedvére! 
15.00 – 20.00 „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram 
December 19. szombat 15:00 VasútARTjáró ünnepélyes tárlatnyitója a Vas-
úti aluljáróban 
December 20. vasárnap 15:00 Adventi Vásár nyitása
17.00 – 19.00 Kézműves foglalkoztató és játszóház, ahol karácsonyi ajándéko-
kat, díszeket készíthet Mindenki kedvére! 
17.00 – 19.00 „Teles-Jeges-Heves” játékos gyerkőcprogram 
19.00 Tűzgyújtás Advent negyedik vasárnapján 
Figyelem! A Tourinform Irodában nagy választékban kaphatóak igényes köny-
vek kis gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. 

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István telefon +36 88 430 091 Titkár: Töltési Erzsébet telefon 
+36 30 9719 446
December 15. kedd 16.30 ÉVZÁRÓ a Zóna Étteremben Várunk új tagokat is!

NŐK A BALATONÉRT EGYESÜLET  
ALMÁDI CSOPORTJA
Elnök: Németh Jánosné Erzsi telefon +36 20 329 8440
December 12. szombat 15 óra LUCA NAPI ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
(Pannónia Kulturális Központ)

BALATONALMÁDI KERTBARÁT KÖR 
Elnök: Lőrincz József telefon +36 70 366 0181
December 15. kedd ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc telefon +36 70 339 5274
December 21. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi program
Január 4. hétfő BÚÉK 2016. 

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 4268
December 16. szerda 16 óra Karácsony a klubban – Ünnepi műsor, meglepetés, 
vacsora – Vendégünk: Szabó János plébános úr – Zenés születésnapi rendezvény 
December 31. csütörtök 19 órától BÚÉK 2016. 

VÖRÖSBERÉNYI POLGÁRI OLVASÓKÖR
Elnök: Mohos Mária telefon +36 20 924 1559
December 12. szombat 15 óra ADVENTI JÁTSZÓHÁZ Adél nénivel a 
Vörösberényi Kultúrházban 
December 23. szerda 16 óra MINDENKI KARÁCSONYA műsorral és szere-
tet-vendéglátással Helyszín: Vörösberény, Ady E. u. (posta előtt)

MESEMADÁR-MŰHELY VI. 
December 15. (kedd) 12.30-16 óráig Kézműves karácsonyi vására Helyszín: 
Balatonalmádi, Györgyi Dénes Általános Iskola aulája

KARÁCSONYI BOLHAPIAC 
December 20. szombat 8 órától a Pannónia Kulturális Központban. Információ: 
+36 20 55 66 594, e-mail: gymarta56@gmail.com

Kerekítő 

SZILVESZTEREZZEN
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN

A Vörösberényi Művelődési Házban 2015.december 31-én!

19 órától vendégvárás üdvözlő itallal
20.00-kor szilveszteri vacsora
24.00-kor pezsgős koccintás

ZENE HAJNALIG :Tóth István zenésszel
TOMBOLA: értékes nyereményekkel

BÜFÉ: rövid italok, sör, bor, pezsgö, virsli, pogácsa,

Asztalfoglalás,jegyelővétel: a Műv. Házban 
dec. 1-től hétköznapokon 16-18 óráig 

Érdeklődni: a +36 30 902 4268 számon.

Búcsúztassuk együtt az óévet, és köszöntsük az újat!
Mindenkit szeretettel vár, és jó szórakozást kíván:

 a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Rendezősége

Az ölbeli játékok, a magyar népi hagyományokon alapuló mon-
dókák által elsősorban erősödik az anya-gyermek kapcsolat, más-
részt pedig benne van a múltunk: nagyanyáink páratlan ölbeli já-
téktára. Lovagoltatás, cirókázás, dülöngéltetés és nagy kacajok tar-
kítják az órákat. Ápoljuk a múltat, élvezzük a jelent és bízunk a 
mondókáktól, magyar népdaloktól hangos jövőben. Minden ked-
den 10 órától Kerekítő Mondókás Móka kerül megrendezésre a 
vörösberényi Református Egyházközösség gyülekezeti termében, 
amire 4 hónapostól 3 éves koráig várjuk a kisgyermekeket édes-
anyjukkal. Magyarországon már 121 helyen van jelen a „Kerekítő”, 
ezért büszkeséggel tölt el, hogy almádiban is nagy érdeklődéssel fo-
gadták ezt a foglalkozást. Vallástól függetlenül mindenkit nagy sze-
retettel várunk! Köszönetet mondunk a vörösberényi Református 
Egyházközösség lelkipásztorának: Fauszt Gyulának és feleségének: 
Faust Zitának, hogy a helyszínt biztosítják számunkra. Reméljük, 
hogy a Kerekítő Mondókás Móka mindannyiunk örömét és lelki 
épülését szolgálja. Kerekedjünk jókedvvel! 

Tamás Orsolya, foglalkozásvezető-édesanya 

Egerben a Shotokan Karate Ippon Shobu Magyar Bajnokságra 
egyesületünk kilenc versenyzővel nevezett. Két versenyzőnk dobo-
gós helyezést ért el. Kiss Maja 10 éves leány korosztályban, egyé-
ni kata (formagyakorlat) versenyszámban arany érmet, Magyar Baj-
noki címet nyert. Egyéni kumitében (küzdelem) bronzérmes lett. 
Szombathelyi Klaudia 15 éves leány korosztályban egyéni kumite 
(küzdelem) versenyszámban 3. helyezett, bronzérmes lett

Shotokan karate magyar bajnokság

Már Almádiban is

M E G H Í V
 Ó
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KARÁCSONYI BOLHAPIAC 
December 20. szombat 8 órától a Pannónia Kulturális Központban. Információ: 
+36 20 55 66 594, e-mail: gymarta56@gmail.com

Kerekítő 

SZILVESZTEREZZEN
CSALÁDIAS LÉGKÖRBEN

A Vörösberényi Művelődési Házban 2015.december 31-én!

19 órától vendégvárás üdvözlő itallal
20.00-kor szilveszteri vacsora
24.00-kor pezsgős koccintás

ZENE HAJNALIG :Tóth István zenésszel
TOMBOLA: értékes nyereményekkel

BÜFÉ: rövid italok, sör, bor, pezsgö, virsli, pogácsa,

Asztalfoglalás,jegyelővétel: a Műv. Házban 
dec. 1-től hétköznapokon 16-18 óráig 

Érdeklődni: a +36 30 902 4268 számon.

Búcsúztassuk együtt az óévet, és köszöntsük az újat!
Mindenkit szeretettel vár, és jó szórakozást kíván:

 a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Rendezősége

Az ölbeli játékok, a magyar népi hagyományokon alapuló mon-
dókák által elsősorban erősödik az anya-gyermek kapcsolat, más-
részt pedig benne van a múltunk: nagyanyáink páratlan ölbeli já-
téktára. Lovagoltatás, cirókázás, dülöngéltetés és nagy kacajok tar-
kítják az órákat. Ápoljuk a múltat, élvezzük a jelent és bízunk a 
mondókáktól, magyar népdaloktól hangos jövőben. Minden ked-
den 10 órától Kerekítő Mondókás Móka kerül megrendezésre a 
vörösberényi Református Egyházközösség gyülekezeti termében, 
amire 4 hónapostól 3 éves koráig várjuk a kisgyermekeket édes-
anyjukkal. Magyarországon már 121 helyen van jelen a „Kerekítő”, 
ezért büszkeséggel tölt el, hogy almádiban is nagy érdeklődéssel fo-
gadták ezt a foglalkozást. Vallástól függetlenül mindenkit nagy sze-
retettel várunk! Köszönetet mondunk a vörösberényi Református 
Egyházközösség lelkipásztorának: Fauszt Gyulának és feleségének: 
Faust Zitának, hogy a helyszínt biztosítják számunkra. Reméljük, 
hogy a Kerekítő Mondókás Móka mindannyiunk örömét és lelki 
épülését szolgálja. Kerekedjünk jókedvvel! 

Tamás Orsolya, foglalkozásvezető-édesanya 

Egerben a Shotokan Karate Ippon Shobu Magyar Bajnokságra 
egyesületünk kilenc versenyzővel nevezett. Két versenyzőnk dobo-
gós helyezést ért el. Kiss Maja 10 éves leány korosztályban, egyé-
ni kata (formagyakorlat) versenyszámban arany érmet, Magyar Baj-
noki címet nyert. Egyéni kumitében (küzdelem) bronzérmes lett. 
Szombathelyi Klaudia 15 éves leány korosztályban egyéni kumite 
(küzdelem) versenyszámban 3. helyezett, bronzérmes lett

Shotokan karate magyar bajnokság

Már Almádiban is
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Egészen különlegesek voltak az ádventek külföldön, mert olyan 
karácsonyi díszkivilágítás volt már december elejétől, amelynek ha-
lovány árnyéka csak mostanában kezd feltünedezni nálunk. Termé-
szetesen nem London vagy Párizs fényorgiáit irigyeltem, hanem a 
skóciai meg walesi kisvárosok, sőt falvak meghitt ünnepi ruhába öl-
tözését. Hallatlanul szerencsések voltak azok a diákok, akik ádvent 
idején utazhattak a testvériskoláinkba: olyan programok, meghitt 
találkozások és családi események vártak rájuk, amelyekre még ma 
is emlékeznek. Mi sem mentünk persze üres kézzel: Észak-Walesben 
még emlegetik a híres magyar üveges táncot, Dél-Walesben pedig a 
Walesi bárdok angol nyelvű előadását, amit bizony mi mutattunk 
be először. Emlékül az iskola dolgozói egy piros-fehér-zöld sálat ad-
tak át, ami közös nemzeti színünk. Wales színei ugyanis kimaradtak 
a brit lobogóból: túl korán egyesültek Angliával.

Egyéves amerikai ösztöndíjas tartóz-
kodásom fénypontjának a Hálaadás-na-
pi ünnepségeket szánták barátaim. Meg 
kell adni: tényleg szép. Háromnapos 
össznemzeti egymásra találás, amelyből 
újabban az sem marad ki, hogy a legel-
sőt az „indiánok”, helyesebben a bennszü-
löttek rendezték, amikor pazar vacsorával 
megmentették az európai telepesek életét. 
A hagyományos töltött pulyka majd-nem 
olyan jóízű, mint nálunk, pedig mi jó-
val később jutottunk hozzá, de magyaros 
ízekkel s főleg gesztenyés töltelékkel igen 
csak meg lehet bolondítani. Egy 15 kilós 
„jószágot” készítettek tiszteletünkre, amit 

három nap alatt sem tudtunk elfogyasztani, hiába lapított mellette az áfo-
nyamártás meg a sok párolt zöldség. Így aztán ízes paprikás falatok let-
tek a maradékból, amelynek az illatára még a szomszédok is átcsábultak.

Az ottani karácsony már nem olyan nagy ünnep a nagyvárosokban, 
ahol a díszkivilágítás készítése a legnagyobb ádventi gond és akinek a 
legcsicsásabb s legvirítóbb, annak hivatalból fedezi az áramszámláját 
a kerülete. Ha jól emlékszem a legnehezebb a karácsonyi mákos bejg-
li elkészítése okozta a legnagyobb gondot, no meg a csillagszórók. A 
mákot mütyürke kis csomagokban lehetett kapni és csak egyes pék-
süteményekre szórnak pár szemet. Olyan mennyiségben, ahogyan én 
gondoltam még gondolni sem mert az a bolti eladó, aki behívatott az 
irodába, mert keveselltem a fellelhető három kis csomagot. Miután 
többé-kevésbé meggyőződött, hogy nem kábítószer készítésére szá-
nom, barátságosan azt ajánlotta, hogy ne is álmodozzam arról, hogy 
más boltokban kaphat. Nem is volt, illetve egy szem nem sok, any-
nyi sem volt. Hála Istennek egy régi kis vetőmag-boltban megpillan-
tottam egy egész zsákot. Felettébb óvatosan környékeztem meg az el-
adót, nem lesz-e baj, ha nagyobb mennyiséget vennék belőle. Rám 
nézett és amikor kimondtam a bűvös negyed kilót, akkor magyarul 
szólt vissza: „ekkora adag, barátom, csak mákos bejglihez kellhet”...

Nehezebb dolgom volt a csillagszórókkal, mert karácsonykor nem-
hogy nem kapható, hanem egyenesen tiltják. Annyi volt a lakástűz, hogy 
nem kockáztatnak. El is panaszoltam ezt a merevséget egyik kollégám-
nak, aki csak hümmögött. Másnap reggel viszont ott volt a lakásajtónk 
előtt egy szatyornyi csillag-szóró egy kis cetlivel: „július 4-én, a nemzeti 
ünnepen, félretettem pár darabot, hátha elég lesz nektek is!” Azóta is há-
lás szívvel gondolunk rá, mert a gyerekek majdnem itthoni karácsonyi 
hangulatban érezhették magukat még a tengerentúlon is. A díszek kicsit 
mások voltak: főleg kis piros masnikat meg szép arany szalagokat lehe-
tett beszerezni a környékbeli boltokból. De nem ezek a külsőségek teszik 
a karácsonyt karácsonnyá. Jó ha vannak, de a karácsony a szív, a fény és a 
remény ünnepe. A családé, legyen akárhol is. Czuczor Sándor

ALMÁDI ÚJSÁG 2015. decemberKrónika Krónika
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Zserbó ízű süteményekÚj élet
István két éve vesztette el a feleségét. Jó házasság volt az övék 

Erzsikével, ritka veszekedéseik pedig kizárólag az asszony rendmá-
niájának voltak betudhatók. Nem voltak ezek veszélyes viták. Er-
zsike nem volt betegesen rendmániás, csak egy-két dolognak na-
gyobb jelentőséget tulajdonított, mint ami István szerint normális 
volt. Ez okozott némi tányérzörgést, ajtócsapkodást, de a több mint 
40 együtt leélt év alatt kevés ennél komolyabb problémájuk akadt.

Erzsike váratlanul lett beteg, és nagyon gyorsan adta vissza lelkét 
a Teremtőnek. 

István pedig gyászában szépen, lassan felvette elhunyt hitvesének a ta-
karítással kapcsolatos szokásait, majd hamarosan túl is szárnyalta azokat.

Először a barátok maradtak el, amikor a szombati kártya partikon 
már a teraszon sem volt szabad rágyújtaniuk, mert a házigazda nem 
engedte bepiszkolni a hamutartókat.

Aztán a lányával zördült össze egy nyári délután, amikor a fel-
nőtt „gyerek” a teraszon leejtett egy falat sárgadinnyét. Hogy lehetsz 
ilyen ügyetlen, Zsuzsa? Olyan durván csattant a hangja, hogy Zsu-
zsa, aki addigra már felvette a leejtett gyümölcsöt, és éppen bekapta 
volna azt, mérgében visszadobta a járólapra, és közben azt kiabálta:

Hát így… Majd bepattant a kocsijába, és úgy hajtott el, hogy 
porzott utána a beton. István nem értette ezt a helyzetet. Nem fog-
ta fel, hogy ez a megjegyzése volt az úgynevezett „utolsó csepp” ab-
ban a bizonyos pohárban.

A fiával a gyerekek miatt ugrottak össze, akik egy ideje már 
amúgy sem nagyon szerettek menni a nagypapához, mert „ott sem-
mit nem szabad”.

Ha szaladgáltak, akkor a papa rájuk szólt, hogy összekócolják a 
szőnyeg rojtjait. Ha ettek, akkor perlekedés volt a lehullott morzsák 
miatt. Egyszer aztán a kisebbik beszaladt cipővel a konyhába, Ist-
ván pedig úgy kioktatta a menyét és a fiát, hogy többet ők sem kí-
vánkoztak oda.

A második egyedül töltött karácsonyán aztán István azt vette ész-
re, hogy három képeslapon és két telefonhíváson kívül nem történt 
körülötte semmi. Pedig a névnapja és a születésnapja is ezekre a na-
pokra esett, mégis elmaradtak a barátok, és nem jött a család sem.

Szenteste magányosan üldögélve a műanyag karácsonyfa alatt át-
gondolta az elmúlt időszakot. Kedves felesége tanítása szerint meg-
próbálta először magában keresni a hibát…., és hát talált egy párat.

Az elmélkedés után szépen levette a viaszosvászon terítőt az asztal-
ról, kikereste a legszebb fehér damasztot a tálalószekrényből, majd 
az ily módon újraterített ünnepi asztalon megette a közeli étterem-
ből rendelt halászlét. Mosolyogva figyelte, ahogy a merőkanálról két 
csepp vörös lé is az abroszra hullott. Aztán felemelte a telefont. 

Többször tárcsázott, és hosszasan beszélt.
Amikor az utolsó hívás után letette a telefont, boldogan sóhajtott 

fel. Tudta, hogy tényleg új életet kezdett. Elővett egy üveg konya-
kot a bárszekrényből, töltött a legszebb pohárba, amit még Erzsike 
vett, majd felrakta a lábát az asztalra. És nem igazította meg a köz-
ben összekócolódott szőnyegrojtokat… Szolga Mária

Ádventek és karácsonyok
A december 25-e előtti 4 vasárnapot és a közéjük eső hétköznapo-

kat nevezi a katolikus liturgia ádventnek. Ezek száma 18 és 24 között 
lehet, így aztán ádvent eleji gyermeknek számítottam a családban. Ez 
az eljövetel azonban kettős értelmet nyert, hiszen szüleimnek mene-
külniük kellett a Felvidékről. Valamiképpen a londoni magyar rádió 
szabta meg az útirányt, mert fogantatásomkor harcok dúltak észak-
ra, keletre és nyugatra. Maradt a déli irány, ahonnan az angol fel-
szabadító csapatokat remélték az Overlord Hadművelet keretében. 
Hogy Churchillt idézzem: „Európa lágy alteste“, azaz a Balkán helyett 
a normandiai partraszállást választották a szövetségesek, de én kara-
kán módon mégis Pécsett születtem. Hiába lőtték szorgosan a Duna 
partjairól a szovjet és a német csapatok egymást és a lefelé csorgó lé-
lekvesztő ladikunkat, csak evezgettek a szüleim, amíg a csetnyikek 
nem kezdtek délről is fenyegetni. Ke-
rek öt kilóval születtem meg Pécsett, de 
akkor még valahogy nem bíbelődtek az 
ilyen rekordokkal. A Guinness hitelesí-
tés sem létezett, mert már tíz éves lettem 
mire egyáltalán bevezették.

Nem rossz dolog ádvent idején szü-
letni, mert mindjárt jött a Mikulás utá-
na meg karácsony. Még háború utáni 
körülmények között is készített édes-
anyám házi szaloncukrot, bejgli és 
ajándékok is kerültek. Az akkori kará-
csonyfa díszek közül még mindig őr-
zöm az első karácsonyom kis jászolát és 
egy csengettyűt. Ez a karácsony szüle-
im legcsodálatosabb karácsonya volt, én csupán azóta is azt emlege-
tem, hogy az első karácsony azért mindig meghatározó.

Minden karácsonyt még a legjobb igyekezettel sem lehet felsorol-
ni, meg nem is tudom tisztán elválasztani kiskorom legnagyobb ün-
nepeit. Ahogy nőttem-növögettem, egyre inkább előtérbe került az 
ádvent, ami feladatokat is rótt rám már a konyhában is, de különö-
sen két öcsém kivételes kíváncsiságát nekem kellett kordában tar-
tani. Egyre nagyobb sétákat tettünk hármasban, egyre több titkos 
kérdést nekem kellett [volna] megválaszolni, de mivel már minist-
ráns is lehettem, nagyon egyértelműek voltak a válaszaim. Egyedül 
a szaloncukor színének kiszimatolásában – nem képzavar - jártak 
előttem jócskán. Háromfajta szaloncukor létezett ugyanis nagyon 
sokáig: rózsaszín, fehér meg a barna. A rózsaszín nem ízlett, de az 
volt a legtöbb, ámbár savanyúcukor szaga elárulta. A fehérnek már 
volt valami vanília illata és felért egy kis győzelemmel, ha az került a 
kezünkbe. A barna volt a csokis, de az volt a legritkább. Kiszimato-
lása nagyon komoly szaglóképességet igényelt s ebben öcséim rend-
re előttem jártak. Ajándék ide, bejgli oda, akinek a legtöbb barna 
szaloncukor jutott vízkeresztig, az volt a bajnok.

Az akkori ádventek legszörnyűbb megzavarása a középső öcsém 
nevéhez fűződik, mert kisiskolás korában elszólta magát közvetle-
nül a karácsonyi szünet előtt. Ámbár akkoriban inkább téli szü-
net volt a hivatalos neve, de a barátaink csak szénszünetnek be-
cézték. Egyik órán a nagyon vonalas tanító néni provokatív mon-
datokat mondatott a nebulókkal, amelyekre a választ nem lehe-
tett eltéveszteni. Ment is minden mint a karikacsapás, amíg öcsém 
nem kapta meg az ég szót. A várt mondat azonban elmaradt, mert 
szerinte az égben nem szovjet pilóták szárnyaltak, hanem angyal-
kák röpültek. Lett is belőle fegyelmi és szülői behívatás. Még az 
igazgató is sürgősen kijött családot látogatni. Helyén volt a szí-
ve a szárszói dirinek: egy nagy zacskó barna szaloncukrot kapott 
a „vétkes” öcsém...

Fotó: Pászti

A mai rohanó világban sokszor nincs időnk több órát a konyhá-
ban tölteni. Sokan nem is mernek hozzálátni bonyolultnak tűnő sü-
teményekhez, mint pl. a zserbó. Nekik van egy jó hírünk, vannak 
zserbó írű sütemények, amik pár perc alatt összeállíthatóak, van, 
amit még sütni sem kell és kezdő háziasszonyok is könnyedén el 
tudják készíteni. (Persze az igazi, nagymamánk által készített zser-
bónál nincsen jobb a világon, de akinek van kedve kísérletezgetni, 
próbálja ki valamelyik süteményt).

Zserbógolyó
Hozzávalók a töltelékhez (kb. 22 darab golyóhoz): 15 dkg darált 

keksz, 10 dkg darált dió, 5-6 ek. sárgabaracklekvár, 1 tk. rumaroma
Mázhoz: 15-20 dkg étcsokoládé
A darált kekszet elvegyítjük a darált dióval és a rummal. Annyi 

sárgabaracklekvárral összegyúrjuk, hogy formázható masszát kap-
junk. Teáskanálnyi golyókat formázunk belőlük és hűtőbe tesszük, 
amíg elkészítjük a csokit a bevonáshoz. A csoki ¾-ét egy kicsi, de 
mély edényben vízgőz felett vagy mikróban megolvasztjuk, majd 
hozzáadjuk a maradék csokoládét és addig kevergetjük, míg fel nem 
olvad teljesen. A golyókat egy bonbonmártó villa vagy fogpiszká-
ló segítségével megmártjuk a csokiban, lecsepegtetés után pedig sü-
tőpapírra tesszük. Miután a csoki megkötött (kb. 1 óra múlva) dí-
szíthetjük. 

Zserbó ízű keksz
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 5 dkg kukoricaliszt, 10 dkg darált dió, 

10 dkg porcukor, csipet só, 12,5 dkg vaj, 1 tojás sárgája, 3 ek. ba-
racklekvár, 10 dkg étcsokoládé

A lisztet a darált dióval, porcukorral és sóval összekeverjük, majd 
hozzámorzsoljuk a szobahőmérsékletű vajat. Hozzáadjuk az apró-
ra tört csokit, a tojássárgáját és a lekvárt. Jól összegyúrjuk a tésztát 
és 1 órára hűtőbe tesszük. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tész-
tát a kívánt formával kiszúrjuk vagy süti pecsétet is használhatunk. 
A formákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 10-12 perc alatt 
készre sütjük. 

Zserbó muffin
Hozzávalók (12 darab muffinhoz): 15 dkg liszt, 15 dkg vaj, 10 

dkg porcukor, 3 egész tojás, 10 dkg darált dió, 3 ek. sárgabaracklek-
vár+12 ek. a töltéshez, 1 cs. vaníliás cukor, 1 cs. sütőpor, 3 dkg cuk-
rozatlan kakaópor, 10 dkg étcsoki

A cukrot a vaníliás cukorral és a szobahőmérsékletű vajjal habos-
ra keverjük. Hozzáadjuk a tojásokat és a lekvárt. Egy külön tálban 
a diót, a lisztet, a kakaóport és sütőport összekeverjük és a tojásos 
masszához öntjük. A csokit feldaraboljuk és hozzáadjuk a masszá-
hoz. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a muffin formákat kibéleljük 
papír kapszlival és a masszát belekanalazzuk. A papír kapszlikat fé-
lig töltjük a masszával, majd mindegyikbe belekanalazunk egy evő-
kanálnyi lekvárt és a maradék masszával lefedjük. 20-23 perc alatt 
készre sütjük.  Szebényi Éva (http://sutisdobozom.cafeblog.hu)

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület  
karácsonyi gyűjtése során 1012 kg  
élelmiszer gyűlt össze, így sok rászoruló 
család karácsonyát tudjuk megszépíteni.  
Nagyon köszönjük Balatonalmádi  
lakosainak a sok adományt és az önkéntesek  
segítségét. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog 
2016-os esztendőt kíván:  
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Fotó: Szebényi Éva



Egészen különlegesek voltak az ádventek külföldön, mert olyan 
karácsonyi díszkivilágítás volt már december elejétől, amelynek ha-
lovány árnyéka csak mostanában kezd feltünedezni nálunk. Termé-
szetesen nem London vagy Párizs fényorgiáit irigyeltem, hanem a 
skóciai meg walesi kisvárosok, sőt falvak meghitt ünnepi ruhába öl-
tözését. Hallatlanul szerencsések voltak azok a diákok, akik ádvent 
idején utazhattak a testvériskoláinkba: olyan programok, meghitt 
találkozások és családi események vártak rájuk, amelyekre még ma 
is emlékeznek. Mi sem mentünk persze üres kézzel: Észak-Walesben 
még emlegetik a híres magyar üveges táncot, Dél-Walesben pedig a 
Walesi bárdok angol nyelvű előadását, amit bizony mi mutattunk 
be először. Emlékül az iskola dolgozói egy piros-fehér-zöld sálat ad-
tak át, ami közös nemzeti színünk. Wales színei ugyanis kimaradtak 
a brit lobogóból: túl korán egyesültek Angliával.

Egyéves amerikai ösztöndíjas tartóz-
kodásom fénypontjának a Hálaadás-na-
pi ünnepségeket szánták barátaim. Meg 
kell adni: tényleg szép. Háromnapos 
össznemzeti egymásra találás, amelyből 
újabban az sem marad ki, hogy a legel-
sőt az „indiánok”, helyesebben a bennszü-
löttek rendezték, amikor pazar vacsorával 
megmentették az európai telepesek életét. 
A hagyományos töltött pulyka majd-nem 
olyan jóízű, mint nálunk, pedig mi jó-
val később jutottunk hozzá, de magyaros 
ízekkel s főleg gesztenyés töltelékkel igen 
csak meg lehet bolondítani. Egy 15 kilós 
„jószágot” készítettek tiszteletünkre, amit 

három nap alatt sem tudtunk elfogyasztani, hiába lapított mellette az áfo-
nyamártás meg a sok párolt zöldség. Így aztán ízes paprikás falatok let-
tek a maradékból, amelynek az illatára még a szomszédok is átcsábultak.

Az ottani karácsony már nem olyan nagy ünnep a nagyvárosokban, 
ahol a díszkivilágítás készítése a legnagyobb ádventi gond és akinek a 
legcsicsásabb s legvirítóbb, annak hivatalból fedezi az áramszámláját 
a kerülete. Ha jól emlékszem a legnehezebb a karácsonyi mákos bejg-
li elkészítése okozta a legnagyobb gondot, no meg a csillagszórók. A 
mákot mütyürke kis csomagokban lehetett kapni és csak egyes pék-
süteményekre szórnak pár szemet. Olyan mennyiségben, ahogyan én 
gondoltam még gondolni sem mert az a bolti eladó, aki behívatott az 
irodába, mert keveselltem a fellelhető három kis csomagot. Miután 
többé-kevésbé meggyőződött, hogy nem kábítószer készítésére szá-
nom, barátságosan azt ajánlotta, hogy ne is álmodozzam arról, hogy 
más boltokban kaphat. Nem is volt, illetve egy szem nem sok, any-
nyi sem volt. Hála Istennek egy régi kis vetőmag-boltban megpillan-
tottam egy egész zsákot. Felettébb óvatosan környékeztem meg az el-
adót, nem lesz-e baj, ha nagyobb mennyiséget vennék belőle. Rám 
nézett és amikor kimondtam a bűvös negyed kilót, akkor magyarul 
szólt vissza: „ekkora adag, barátom, csak mákos bejglihez kellhet”...

Nehezebb dolgom volt a csillagszórókkal, mert karácsonykor nem-
hogy nem kapható, hanem egyenesen tiltják. Annyi volt a lakástűz, hogy 
nem kockáztatnak. El is panaszoltam ezt a merevséget egyik kollégám-
nak, aki csak hümmögött. Másnap reggel viszont ott volt a lakásajtónk 
előtt egy szatyornyi csillag-szóró egy kis cetlivel: „július 4-én, a nemzeti 
ünnepen, félretettem pár darabot, hátha elég lesz nektek is!” Azóta is há-
lás szívvel gondolunk rá, mert a gyerekek majdnem itthoni karácsonyi 
hangulatban érezhették magukat még a tengerentúlon is. A díszek kicsit 
mások voltak: főleg kis piros masnikat meg szép arany szalagokat lehe-
tett beszerezni a környékbeli boltokból. De nem ezek a külsőségek teszik 
a karácsonyt karácsonnyá. Jó ha vannak, de a karácsony a szív, a fény és a 
remény ünnepe. A családé, legyen akárhol is. Czuczor Sándor
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Zserbó ízű süteményekÚj élet
István két éve vesztette el a feleségét. Jó házasság volt az övék 

Erzsikével, ritka veszekedéseik pedig kizárólag az asszony rendmá-
niájának voltak betudhatók. Nem voltak ezek veszélyes viták. Er-
zsike nem volt betegesen rendmániás, csak egy-két dolognak na-
gyobb jelentőséget tulajdonított, mint ami István szerint normális 
volt. Ez okozott némi tányérzörgést, ajtócsapkodást, de a több mint 
40 együtt leélt év alatt kevés ennél komolyabb problémájuk akadt.

Erzsike váratlanul lett beteg, és nagyon gyorsan adta vissza lelkét 
a Teremtőnek. 

István pedig gyászában szépen, lassan felvette elhunyt hitvesének a ta-
karítással kapcsolatos szokásait, majd hamarosan túl is szárnyalta azokat.

Először a barátok maradtak el, amikor a szombati kártya partikon 
már a teraszon sem volt szabad rágyújtaniuk, mert a házigazda nem 
engedte bepiszkolni a hamutartókat.

Aztán a lányával zördült össze egy nyári délután, amikor a fel-
nőtt „gyerek” a teraszon leejtett egy falat sárgadinnyét. Hogy lehetsz 
ilyen ügyetlen, Zsuzsa? Olyan durván csattant a hangja, hogy Zsu-
zsa, aki addigra már felvette a leejtett gyümölcsöt, és éppen bekapta 
volna azt, mérgében visszadobta a járólapra, és közben azt kiabálta:

Hát így… Majd bepattant a kocsijába, és úgy hajtott el, hogy 
porzott utána a beton. István nem értette ezt a helyzetet. Nem fog-
ta fel, hogy ez a megjegyzése volt az úgynevezett „utolsó csepp” ab-
ban a bizonyos pohárban.

A fiával a gyerekek miatt ugrottak össze, akik egy ideje már 
amúgy sem nagyon szerettek menni a nagypapához, mert „ott sem-
mit nem szabad”.

Ha szaladgáltak, akkor a papa rájuk szólt, hogy összekócolják a 
szőnyeg rojtjait. Ha ettek, akkor perlekedés volt a lehullott morzsák 
miatt. Egyszer aztán a kisebbik beszaladt cipővel a konyhába, Ist-
ván pedig úgy kioktatta a menyét és a fiát, hogy többet ők sem kí-
vánkoztak oda.

A második egyedül töltött karácsonyán aztán István azt vette ész-
re, hogy három képeslapon és két telefonhíváson kívül nem történt 
körülötte semmi. Pedig a névnapja és a születésnapja is ezekre a na-
pokra esett, mégis elmaradtak a barátok, és nem jött a család sem.

Szenteste magányosan üldögélve a műanyag karácsonyfa alatt át-
gondolta az elmúlt időszakot. Kedves felesége tanítása szerint meg-
próbálta először magában keresni a hibát…., és hát talált egy párat.

Az elmélkedés után szépen levette a viaszosvászon terítőt az asztal-
ról, kikereste a legszebb fehér damasztot a tálalószekrényből, majd 
az ily módon újraterített ünnepi asztalon megette a közeli étterem-
ből rendelt halászlét. Mosolyogva figyelte, ahogy a merőkanálról két 
csepp vörös lé is az abroszra hullott. Aztán felemelte a telefont. 

Többször tárcsázott, és hosszasan beszélt.
Amikor az utolsó hívás után letette a telefont, boldogan sóhajtott 

fel. Tudta, hogy tényleg új életet kezdett. Elővett egy üveg konya-
kot a bárszekrényből, töltött a legszebb pohárba, amit még Erzsike 
vett, majd felrakta a lábát az asztalra. És nem igazította meg a köz-
ben összekócolódott szőnyegrojtokat… Szolga Mária

Ádventek és karácsonyok
A december 25-e előtti 4 vasárnapot és a közéjük eső hétköznapo-

kat nevezi a katolikus liturgia ádventnek. Ezek száma 18 és 24 között 
lehet, így aztán ádvent eleji gyermeknek számítottam a családban. Ez 
az eljövetel azonban kettős értelmet nyert, hiszen szüleimnek mene-
külniük kellett a Felvidékről. Valamiképpen a londoni magyar rádió 
szabta meg az útirányt, mert fogantatásomkor harcok dúltak észak-
ra, keletre és nyugatra. Maradt a déli irány, ahonnan az angol fel-
szabadító csapatokat remélték az Overlord Hadművelet keretében. 
Hogy Churchillt idézzem: „Európa lágy alteste“, azaz a Balkán helyett 
a normandiai partraszállást választották a szövetségesek, de én kara-
kán módon mégis Pécsett születtem. Hiába lőtték szorgosan a Duna 
partjairól a szovjet és a német csapatok egymást és a lefelé csorgó lé-
lekvesztő ladikunkat, csak evezgettek a szüleim, amíg a csetnyikek 
nem kezdtek délről is fenyegetni. Ke-
rek öt kilóval születtem meg Pécsett, de 
akkor még valahogy nem bíbelődtek az 
ilyen rekordokkal. A Guinness hitelesí-
tés sem létezett, mert már tíz éves lettem 
mire egyáltalán bevezették.

Nem rossz dolog ádvent idején szü-
letni, mert mindjárt jött a Mikulás utá-
na meg karácsony. Még háború utáni 
körülmények között is készített édes-
anyám házi szaloncukrot, bejgli és 
ajándékok is kerültek. Az akkori kará-
csonyfa díszek közül még mindig őr-
zöm az első karácsonyom kis jászolát és 
egy csengettyűt. Ez a karácsony szüle-
im legcsodálatosabb karácsonya volt, én csupán azóta is azt emlege-
tem, hogy az első karácsony azért mindig meghatározó.

Minden karácsonyt még a legjobb igyekezettel sem lehet felsorol-
ni, meg nem is tudom tisztán elválasztani kiskorom legnagyobb ün-
nepeit. Ahogy nőttem-növögettem, egyre inkább előtérbe került az 
ádvent, ami feladatokat is rótt rám már a konyhában is, de különö-
sen két öcsém kivételes kíváncsiságát nekem kellett kordában tar-
tani. Egyre nagyobb sétákat tettünk hármasban, egyre több titkos 
kérdést nekem kellett [volna] megválaszolni, de mivel már minist-
ráns is lehettem, nagyon egyértelműek voltak a válaszaim. Egyedül 
a szaloncukor színének kiszimatolásában – nem képzavar - jártak 
előttem jócskán. Háromfajta szaloncukor létezett ugyanis nagyon 
sokáig: rózsaszín, fehér meg a barna. A rózsaszín nem ízlett, de az 
volt a legtöbb, ámbár savanyúcukor szaga elárulta. A fehérnek már 
volt valami vanília illata és felért egy kis győzelemmel, ha az került a 
kezünkbe. A barna volt a csokis, de az volt a legritkább. Kiszimato-
lása nagyon komoly szaglóképességet igényelt s ebben öcséim rend-
re előttem jártak. Ajándék ide, bejgli oda, akinek a legtöbb barna 
szaloncukor jutott vízkeresztig, az volt a bajnok.

Az akkori ádventek legszörnyűbb megzavarása a középső öcsém 
nevéhez fűződik, mert kisiskolás korában elszólta magát közvetle-
nül a karácsonyi szünet előtt. Ámbár akkoriban inkább téli szü-
net volt a hivatalos neve, de a barátaink csak szénszünetnek be-
cézték. Egyik órán a nagyon vonalas tanító néni provokatív mon-
datokat mondatott a nebulókkal, amelyekre a választ nem lehe-
tett eltéveszteni. Ment is minden mint a karikacsapás, amíg öcsém 
nem kapta meg az ég szót. A várt mondat azonban elmaradt, mert 
szerinte az égben nem szovjet pilóták szárnyaltak, hanem angyal-
kák röpültek. Lett is belőle fegyelmi és szülői behívatás. Még az 
igazgató is sürgősen kijött családot látogatni. Helyén volt a szí-
ve a szárszói dirinek: egy nagy zacskó barna szaloncukrot kapott 
a „vétkes” öcsém...

Fotó: Pászti

A mai rohanó világban sokszor nincs időnk több órát a konyhá-
ban tölteni. Sokan nem is mernek hozzálátni bonyolultnak tűnő sü-
teményekhez, mint pl. a zserbó. Nekik van egy jó hírünk, vannak 
zserbó írű sütemények, amik pár perc alatt összeállíthatóak, van, 
amit még sütni sem kell és kezdő háziasszonyok is könnyedén el 
tudják készíteni. (Persze az igazi, nagymamánk által készített zser-
bónál nincsen jobb a világon, de akinek van kedve kísérletezgetni, 
próbálja ki valamelyik süteményt).

Zserbógolyó
Hozzávalók a töltelékhez (kb. 22 darab golyóhoz): 15 dkg darált 

keksz, 10 dkg darált dió, 5-6 ek. sárgabaracklekvár, 1 tk. rumaroma
Mázhoz: 15-20 dkg étcsokoládé
A darált kekszet elvegyítjük a darált dióval és a rummal. Annyi 

sárgabaracklekvárral összegyúrjuk, hogy formázható masszát kap-
junk. Teáskanálnyi golyókat formázunk belőlük és hűtőbe tesszük, 
amíg elkészítjük a csokit a bevonáshoz. A csoki ¾-ét egy kicsi, de 
mély edényben vízgőz felett vagy mikróban megolvasztjuk, majd 
hozzáadjuk a maradék csokoládét és addig kevergetjük, míg fel nem 
olvad teljesen. A golyókat egy bonbonmártó villa vagy fogpiszká-
ló segítségével megmártjuk a csokiban, lecsepegtetés után pedig sü-
tőpapírra tesszük. Miután a csoki megkötött (kb. 1 óra múlva) dí-
szíthetjük. 

Zserbó ízű keksz
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 5 dkg kukoricaliszt, 10 dkg darált dió, 

10 dkg porcukor, csipet só, 12,5 dkg vaj, 1 tojás sárgája, 3 ek. ba-
racklekvár, 10 dkg étcsokoládé

A lisztet a darált dióval, porcukorral és sóval összekeverjük, majd 
hozzámorzsoljuk a szobahőmérsékletű vajat. Hozzáadjuk az apró-
ra tört csokit, a tojássárgáját és a lekvárt. Jól összegyúrjuk a tésztát 
és 1 órára hűtőbe tesszük. A sütőt előmelegítjük 180 fokra. A tész-
tát a kívánt formával kiszúrjuk vagy süti pecsétet is használhatunk. 
A formákat sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük és 10-12 perc alatt 
készre sütjük. 

Zserbó muffin
Hozzávalók (12 darab muffinhoz): 15 dkg liszt, 15 dkg vaj, 10 

dkg porcukor, 3 egész tojás, 10 dkg darált dió, 3 ek. sárgabaracklek-
vár+12 ek. a töltéshez, 1 cs. vaníliás cukor, 1 cs. sütőpor, 3 dkg cuk-
rozatlan kakaópor, 10 dkg étcsoki

A cukrot a vaníliás cukorral és a szobahőmérsékletű vajjal habos-
ra keverjük. Hozzáadjuk a tojásokat és a lekvárt. Egy külön tálban 
a diót, a lisztet, a kakaóport és sütőport összekeverjük és a tojásos 
masszához öntjük. A csokit feldaraboljuk és hozzáadjuk a masszá-
hoz. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, a muffin formákat kibéleljük 
papír kapszlival és a masszát belekanalazzuk. A papír kapszlikat fé-
lig töltjük a masszával, majd mindegyikbe belekanalazunk egy evő-
kanálnyi lekvárt és a maradék masszával lefedjük. 20-23 perc alatt 
készre sütjük.  Szebényi Éva (http://sutisdobozom.cafeblog.hu)

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület  
karácsonyi gyűjtése során 1012 kg  
élelmiszer gyűlt össze, így sok rászoruló 
család karácsonyát tudjuk megszépíteni.  
Nagyon köszönjük Balatonalmádi  
lakosainak a sok adományt és az önkéntesek  
segítségét. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog 
2016-os esztendőt kíván:  
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete

Fotó: Szebényi Éva
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Egy halom hasított fa 
Karácsonyi gondolatok az Úr 2015. esztendejében 

A télre készülve fát hozattunk. A kis teherautó platójáról az egé-
szet leborították az udvarra. Hazaérve már ez a kép fogadott: egy 
halom hasított fa, kupacban egymáson, arra várva, hogy nyugod-
tan, egyenként tető alá rendezzék őket. 

Feltűnt, már távolról rátekintve a hasított halomra, hogy há-
rom fahasáb pont kereszt alakot formálva zuhant alá, a kupac elejé-
nek felső harmadában. A nagy rendetlenségben valami észrevehető 
rend, - ez volt az első gondolatom, amint csodálkoztam a látványon. 

Aztán kérdések sora tört fel belőlem: 
– Halom hasított fahasábokként fetreng ez a világ: szorítja, nyom-

ja, összefogja egyik dolog a másikat (Jó-
zsef Attila). Így kell ennek lenni?

– Csak úgy ide szórtak bennünket, és 
lesz, ahogy lesz, miközben szorongat-
juk egymást, mert még az „összefogás” is 
csak szorongás, szorítás, szorongatás ál-
tal lehetséges? 

– Nagyon fontosnak tartjuk magun-
kat a saját helyünkön, de „felülről” egy 
kupac az egész? 

– Vagy merjünk többet gondolni 
mindezekről? Ha pedig merünk többet 
gondolni, melyikünk gondolata az iga-
zabb, a több? Ez már igazi vallásfilozófiai kérdés, és filozófiai kerete-
ken belül maradva megválaszolhatatlan. 

– Lenyúl-e értünk valaki, amikor minden fontoskodó aktivitá-
sunk, elszánt igazságérzetünk; vagy éppen már megfáradt közöm-
bösségünk során kiderül, hogy valójában tehetetlenek vagyunk? Le-
gyünk bármely földrész, kor, kultúra, vallás szülöttei; ezek az igazi, 
lényegi, emberi kérdések?

Mindenesetre: ez a világ megváltás, üdvösséges rendeződés után 
kiált. Az a „véletlenül” kiformálódott kereszt erre figyelmeztetett 
engem, valamint saját gyökereimre, szeretett „kulturális” öröksé-
gemre, a karácsonykor született Jézus Krisztusra, akiben közel jött 
hozzánk és lehajolt érettünk az Isten, hogy szépen, védett helyre, 
sorban, rendben elhelyezze életünket, mint jó gazda a fahasábokat.

Nem értem, hogy körülöttem sok, számomra értékes, általam sze-
retett ember nem ezt gondolja, hanem megtagadja a saját örökségét, 
értékeit. Még az alapvető „ösztönök” sem működnek, mert ez a ma-
gatartás olyan, mint amikor az anya megtagadja a saját gyermekét. 
Nem folytatom tovább a mondatot. Mindenki a „saját gyermekét” 
szeresse, aztán jöhetnek a többiek.

Fedezzük fel újra a keresztyén üzenet szépségét, emberségét, gyen-
gédségét. Higgyük el, csak a keresztyénségből fakadó krisztusi, má-
sokra figyelő, szelíd szeretet talaján növekedhetett fel az a jólét, nyi-
tottság, szabadság; amivel mi mostanság hűtlenül visszaélünk. Sze-
ressük azt, amit nekünk adott az Isten: hitben, kultúrában, hazá-
ban. Csak aki a sajátját szereti, annak van esélye arra, hogy tisztel-
jen és szeressen másokat is.

Mindezt alázattal mondom. Mindenesetre láthatjuk mindannyi-
an, hogy sok a bonyolult, elintézetlen ügyünk, és nem tudjuk ren-
dezni azokat. Jézus Krisztus azért jött, „hogy rendbe hozza az elinté-
zetlenül maradt ügyeket” (Titusz 1,5). Áldott karácsonyt minden-
kinek! Steinbach József református lelkész

Karácsonyi alkalmak a balatonalmádi református templomban
Advent 2015. november 29., december 6., 13., 20., advent vasárnap-

jai, a szokott istentiszteleti rendben, vasárnaponként, 10.30 órakor. Az 

adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, 
keddenként 18.30 órakor. 2015. november 29., advent első vasárnap-
ján, 17.00 órától, adventi zenés áhítat: - a helyi zeneiskola növendékeinek 
közreműködésével. 2015. december 6., adventi gyülekezeti ebéd, az ad-
vent 2. vasárnapi istentisztelet után, a vörösberényi kultúrházban. 2015. 
december 8., kedd, 17.30 óra, a bibliaóra előtt a gyülekezeti karácsony-
fa közös feldíszítése, majd szeretetvendégség. 2015. december 15., kedd, 
18.30 óra: Előadások az Isten garázsában 4. – Az ötödik evangélista, ad-
venti beszélgetés J. S. Bachról, Gáncs Péter evangélikus elnök püspök és 
Varnus Xaver orgonaművész. 2015. december 19., szombat, 15.00 órá-
tól, hittanosok délutánja, a gyülekezeti teremben: játszóház, főpróba, va-
csora, filmvetítés. 2015. december 20., advent negyedik vasárnapján, 
családi vasárnap, 10.30 órakor: gyermekek karácsonyi szolgálata és meg-

ajándékozása, a „Bolla Ferenc Alapítvány” 
pályázati díjkiosztója.

Karácsony 2015. december 21. és ja-
nuár 3. között kizárólag az alábbi alkal-
makat tartjuk. 2015. december 24., csü-
törtök, szentestei istentisztelet, 16.00 
órakor. 2015. december 25., péntek, ka-
rácsony első napján, ünnepi istentisztelet 
úrvacsoraosztással, 10.30 órakor. 2015. 
december 26., szombat, karácsony má-
sodik napján, istentisztelet legátus szolgá-
latával, 10.30 órakor.

Évforduló 2015. december 27., vasár-
nap, két ünnep közötti vasárnap, istentisztelet 10.30 órakor. 2015. 
december 30., szerda, gyülekezeti színházlátogatás, 19.00 órakor. 
2015. december 31., csütörtök, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 
órakor. 2016. január 1., péntek, újévi istentisztelet, 10.30 órakor. 
2016. január 3., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnap-
ján, 10.30 órakor.

Szeressünk!
Sokak fejében keletkezik kérdés: hogyan lehet a szeretetet pa-

rancsba adni. A válasz végtelenül egyszerű: a szeretet lényege az aka-
ratban van elrejtve nem pedig az érzelmekben. Akaratunknak pedig 
-ha néha nem is könnyű- képesek vagyunk parancsolni: „tedd - ne 
tedd!”. Amikor a keresztény ember a szeretet legfőbb parancsával ta-
lálkozik akkor arról mindig így kell gondolkodnia. 

A szeretet elsősorban az akarat műve, ami amikor mozgásba len-
dül , akkor lehetnek annak érzelmekben is kitörő csodálatos jelensé-
gei - egy boldog ölelés, egy szerelmes csók, a szív megemelkedő frek-
venciája… - de ezek „csupán” kísérő jelenségek. 

A szeretet alapvetően azt az odafordulást jelenti a másikhoz, aho-
gyan Isten, Jézus Krisztusban odafordult az egész emberi világhoz: 
jóakaróihoz éppúgy, mint keresztre feszítőihez. Amikor Jézus pa-
rancsba adja a szeretetet, akkor az akaratvilágunkat szólítja meg: 
akarj mindenkinek jót, függetlenül attól, hogy „mit érzel iránta”… 
egyáltalán érzel-e bármit is iránta. Tégy mindenkivel jót, az evan-
gélium aranyszabálya szerint, (a szót szabadon formálva): „amit 
akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másokkal - amit pedig 
nem akarsz, hogy veled tegyenek, azt te se tedd másokkal!” Akard 
mindenkinek a legfőbb jót: Istent, hogy őt megismerje elfogadja, 
tisztelje és ezáltal örök, boldog élete legyen. Az isteni szeretet ünne-
pére, karácsonyra készülve… és azon túl is akarjunk így szeretni, eb-
ben a szeretet hiányos világban.

És szeressünk most, amíg lehet. Ne a sír szélén sirassuk a szeretet 
elmulasztott perceit, óráit, éveit. Nem tudjuk meddig szerethetünk, 
kinek mikor ér véget földi élete. Lassan huszonöt éve látom, tapasz-
talom: a sír szélén nemcsak az elhunytat siratjuk, hanem magunkat 
is: a szeretet elszalasztott perceit, amelyeket már soha többé nem le-
het visszahozni! Most szeressünk: jó szívvel, jó akarattal, megbocsá-
tóan, nagylelkűen, ahogyan arra Jézus Krisztus – a megtestesült is-
teni szeretet – tanít bennünket. 

Áldott, békés, szeretet teli Karácsonyt kívánok minden itt lakó 
testvéremnek.  János atya

Ádventi készületünk – Hajnali mise. Ádvent hétköznapjain ünnepé-
lyes „Roráte” miséket tartunk hajnali 6 órakor. Hétfőn, szerdán, csütör-
tökön az Almádi, kedden és pénteken a Vörösberényi plébánia temp-
lomban. Gyertyagyújtás. Ádvent vasárnapjain a szentmisék előtt ün-
nepélyes gyertyagyújtást tartunk. Ádventi koncert. Ádvent I. vasárnap-
ján az esti szentmise után a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság ádven-
ti-karácsonyi koncertjében gyönyörködhetünk. Mikulás. Ádvent II. va-
sárnapján, éppen december 6-án, a 9-es szentmise után körünkben kö-
szöntjük az ajándékozó szeretet szentjét a Mikulást. Berényben a Miku-
lás ajándékának átadása a szentmise után. Gyóntatás. Kérem a testvére-
ket, hogy a vasárnap esti szentmisék előtti alkalmakat, vagy a hétköznapi 
hajnali misék utáni lehetőségeket használják fel karácsonyi szentgyóná-
suk elvégzésére. Külön gyónási alkalom december 20-án, Ádvent IV. va-
sárnapján 15 órakor Berényben, 16 órától pedig Almádiban lesz. Beteg-
látogatás. Az ádventi szent idő folyamán keresem fel otthonaikban be-
teg, idős, hívő testvéreinket. Kérem a családtagokat, hogy akiknél még 
nem jártam, de idős családtagjuk ezt igényelné, mielőbb jelezzék a plé-
bánián! Szent Erzsébet Kör. Várjuk a kedves hívek adományait „Szent 
Erzsébet kötényébe”, hogy Karácsony előtt megajándékozhassuk idős, 
egyedül élő testvéreinket. Hálásan köszönjük eddigi nagylelkű segítségü-
ket is! Karácsonyi vásár. Mint minden évben, az idén is, bőségesen vásá-
rolhatók naptárak, kalendáriumok, apró karácsonyi ajándékok, de érté-
kes könyvek is a Plébánián, vagy a szentmisék után a sekrestyékben. Bet-
lehemezés. Gyermekeink, a karácsony előtti napokban rövid betlehemi 
játékukkal idén is felkeresik azokat a családokat, akik ezt kérik a plébá-
nián. Karácsonyi áhitat. Ádvent IV. vasárnapján az esti szentmise után 
saját kórusunk, orgonistánk és szólistáink örvendeztetnek meg bennün-
ket, a legszeretettebb ünnep, a Karácsony dallamaival.

Karácsonyi ünneplésünk – Karácsony vigíliája. December 24. 
csütörtök. Almádiban 15.00: Pásztorjáték, majd Karácsony vigíli-
ájának szentmiséje és a jelenlévő gyermekek megajándékozása. Éj-
féli mise. Jézus születésének szentmiséje, Berényben 22.30, Almá-
diban éjfélkor.

Karácsony – Jézus születésének főünnepe. December 25. péntek. 
Minden templomban vasárnapi miserend. Karácsony II. napja. De-
cember 26. szombat. Miserend: Káptalanfüred 9.00; Berény 10.30; 
Almádi 17.00 Szent család ünnepe. December 27. Szent Család va-
sárnapja. A szentmisék után a jelenlévő családok, családtagok meg-
áldása. Az esti, 17 órai szentmise után, Szent János apostolra emlé-
kezvén a boráldás szentelményének elvégzése. December 28. 29. 30: 
Hétfőn, kedden és szerdán nem lesz szentmise templomainkban. Év 
végi hálaadás. December 31. csütörtök. Szent Szilveszter pápa ünne-
pe. Berényben 15.00;  Almádiban 17.00. Szentmisével egybekötött 
hálaadás. Plébánosi beszámoló az elmúlt esztendőről.

Újév – Szűz Mária istenanyaságának főünnepe. Január 1. péntek. 
Parancsolt ünnep. Miserend: Káptalanfüred: 9.00; Vörösberény: 
10.30; Almádi: 17.00

Vízkereszt – urunk megjelenésének főünnepe. Január 6. szerda. 
Parancsolt ünnep. Miserend: Káptalanfüred: 9.00; Vörösberény: 
10.30; Almádi: 17.00 A parancsolt ünnep a vasárnappal egyenér-
tékű ünnep. Ez azt jelenti, hogy szentmisével való megünneplése 
- bármely „hétköznapra is essék”- lelkiismeretben kötelező. Jelenleg 
öt ilyen ünnepnap van az egyházi évben: December 25. Karácsony; 
Január 1. Újév napja; Január 6. Vízkereszt; Augusztus 15. Szűz Má-
ria mennybevétele; November 1. Mindenszentek ünnepe. 

Ezek az ünnepek „dátumhoz kötöttek” ezért gyakran esnek a mi 
szóhasználatunkban úgynevezett hétköznapra is. Ettől függetlenül a 
vasárnap rangjával és parancsával bírnak!

A szeretet igaz hangja
Adventre készülődve

„A szeretet hatalma mérhetetlen, beragyogja a Hold fölötti égbol-
tot, és csillagmagasságokig tör. Aki szeret, mintha égi utakon járna”. 
Hioszi Tatiosz.

Lenyűgöző gondolatát sokan nem hallották, de érdemes elgon-
dolkodni a leírtakkal.

Könyvből megtanulni a szeretet nem lehet. Senki nem győzhe-
ti meg az embert arról, hogy szeretetet meglehet tanulni, nem úgy 
van, ha hiányzik belőlünk az embertársaink iránti szeretet képes-
sége, egy kis alázat, bátorság, hit, tisztelet, törődés, felelősség, és 
fegyelem a szeretet képessége nem fog kialakulni bennünk.

Hiába nézünk szerelmes filmeket, hiába hallgatunk szerelmes 
zenét, hiába olvasunk szerelmes könyvet, ha az előbbi felsorolt 
dolgok hiányoznak életünkből minden hiába.

Szeretetet kikövetelni nem tudunk, szeretetet valakire ráerőltet-
ni nem tudunk, azt belülről a szívünkből, lelkünkből kell, hogy 
jöjjön. Szeretet megtanulni nem lehet, arra születnünk kell.

Az igazi régi családi példák hozzájárultak ahhoz, hogy a gyer-
mek ellesse a szeretet csínyját-bínyját, mi gyarló emberek azt hisz-
szük, hogy szeretni egyszerű, pedig dehogy, az emberek szeretik 
a tárgyakat és azt hiszik azzal aztán vége, pedig embertársainkat, 
kedvesünket, önmagunkat és a nagybetűs életet kell szeretni. Sze-
retetben, szerelemben nincs bartel üzlet, ott, ha nincs szív nincs 
szeretet.

Szeretni az szinte egy művészet, olyan, mint az élet az is művé-
szet. A szeretet utáni vágy az emberekben hatalmas tud lenni, de 
elveszik sok más mellett, mert sok mást fontosabbnak tekintenek, 
pénzt, sikert, hatalmat energiánk erre pazaroljuk, és a lényegről 
megfeledkezünk.

Az interperszonális kapcsolatokra szükségünk van életünk so-
rán, társas lények vagyunk, egy szebb jövőt építeni akaró emberek 
szeretet nélkül nem érnek célba

Ne felejtsük el, hogy soha nem az a gazdag, akinek sok van, ha-
nem aki sokat ad. Aki önként tud adni az a gazdag.

Kapcsolatok sorra mennek tönkre, miért,mert amikor megismer-
jük a nőt, férfit azonnal azon fáradozunk, hogy megváltoztassuk 
olyanná akarjuk formálni amilyenek mi vagyunk, pedig ez a legna-
gyobb baklövés, amit csak tehetünk. Társunkat olyanná fogadjuk 
el amilyen valójában ő maga jó és rossz tulajdonságaival együtt. Ne 
kételkedjünk benne, ne kutakodjunk utána, ne kérjük számon hol 
merre és kivel volt, mert ezzel csak elmarjuk magunktól.

Szeressük, hogy mi is szeretve lehessünk, mert a szeretet a leg-
szebb dolog a világon.

A szeretet sok területen érvényesülhet, férj-feleség, gyermek-
szülő, és van a felebaráti, önszeretet, Isten és haza szeretet.

Kérve kérhetjük embertársainkat, hogy ne hagyjuk elsatnyul-
ni a szeretet ebben a rohanó társadalomban. Tiszteljük a SZÍV 
érveit!

„ Hogy mást szeretni tudj, előbb magadat kell szeretned, és meg 
kell tanulnod száz százalékig önmagad lenni”. Cristina Perri ameri-
kai-olasz fiatal énekesnő bölcs gondolata. Hegyi Ilona
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Egy halom hasított fa 
Karácsonyi gondolatok az Úr 2015. esztendejében 

A télre készülve fát hozattunk. A kis teherautó platójáról az egé-
szet leborították az udvarra. Hazaérve már ez a kép fogadott: egy 
halom hasított fa, kupacban egymáson, arra várva, hogy nyugod-
tan, egyenként tető alá rendezzék őket. 

Feltűnt, már távolról rátekintve a hasított halomra, hogy há-
rom fahasáb pont kereszt alakot formálva zuhant alá, a kupac elejé-
nek felső harmadában. A nagy rendetlenségben valami észrevehető 
rend, - ez volt az első gondolatom, amint csodálkoztam a látványon. 

Aztán kérdések sora tört fel belőlem: 
– Halom hasított fahasábokként fetreng ez a világ: szorítja, nyom-

ja, összefogja egyik dolog a másikat (Jó-
zsef Attila). Így kell ennek lenni?

– Csak úgy ide szórtak bennünket, és 
lesz, ahogy lesz, miközben szorongat-
juk egymást, mert még az „összefogás” is 
csak szorongás, szorítás, szorongatás ál-
tal lehetséges? 

– Nagyon fontosnak tartjuk magun-
kat a saját helyünkön, de „felülről” egy 
kupac az egész? 

– Vagy merjünk többet gondolni 
mindezekről? Ha pedig merünk többet 
gondolni, melyikünk gondolata az iga-
zabb, a több? Ez már igazi vallásfilozófiai kérdés, és filozófiai kerete-
ken belül maradva megválaszolhatatlan. 

– Lenyúl-e értünk valaki, amikor minden fontoskodó aktivitá-
sunk, elszánt igazságérzetünk; vagy éppen már megfáradt közöm-
bösségünk során kiderül, hogy valójában tehetetlenek vagyunk? Le-
gyünk bármely földrész, kor, kultúra, vallás szülöttei; ezek az igazi, 
lényegi, emberi kérdések?

Mindenesetre: ez a világ megváltás, üdvösséges rendeződés után 
kiált. Az a „véletlenül” kiformálódott kereszt erre figyelmeztetett 
engem, valamint saját gyökereimre, szeretett „kulturális” öröksé-
gemre, a karácsonykor született Jézus Krisztusra, akiben közel jött 
hozzánk és lehajolt érettünk az Isten, hogy szépen, védett helyre, 
sorban, rendben elhelyezze életünket, mint jó gazda a fahasábokat.

Nem értem, hogy körülöttem sok, számomra értékes, általam sze-
retett ember nem ezt gondolja, hanem megtagadja a saját örökségét, 
értékeit. Még az alapvető „ösztönök” sem működnek, mert ez a ma-
gatartás olyan, mint amikor az anya megtagadja a saját gyermekét. 
Nem folytatom tovább a mondatot. Mindenki a „saját gyermekét” 
szeresse, aztán jöhetnek a többiek.

Fedezzük fel újra a keresztyén üzenet szépségét, emberségét, gyen-
gédségét. Higgyük el, csak a keresztyénségből fakadó krisztusi, má-
sokra figyelő, szelíd szeretet talaján növekedhetett fel az a jólét, nyi-
tottság, szabadság; amivel mi mostanság hűtlenül visszaélünk. Sze-
ressük azt, amit nekünk adott az Isten: hitben, kultúrában, hazá-
ban. Csak aki a sajátját szereti, annak van esélye arra, hogy tisztel-
jen és szeressen másokat is.

Mindezt alázattal mondom. Mindenesetre láthatjuk mindannyi-
an, hogy sok a bonyolult, elintézetlen ügyünk, és nem tudjuk ren-
dezni azokat. Jézus Krisztus azért jött, „hogy rendbe hozza az elinté-
zetlenül maradt ügyeket” (Titusz 1,5). Áldott karácsonyt minden-
kinek! Steinbach József református lelkész

Karácsonyi alkalmak a balatonalmádi református templomban
Advent 2015. november 29., december 6., 13., 20., advent vasárnap-

jai, a szokott istentiszteleti rendben, vasárnaponként, 10.30 órakor. Az 

adventi bibliaórákon pedig felkészülés a karácsonyi úrvacsoraosztásra, 
keddenként 18.30 órakor. 2015. november 29., advent első vasárnap-
ján, 17.00 órától, adventi zenés áhítat: - a helyi zeneiskola növendékeinek 
közreműködésével. 2015. december 6., adventi gyülekezeti ebéd, az ad-
vent 2. vasárnapi istentisztelet után, a vörösberényi kultúrházban. 2015. 
december 8., kedd, 17.30 óra, a bibliaóra előtt a gyülekezeti karácsony-
fa közös feldíszítése, majd szeretetvendégség. 2015. december 15., kedd, 
18.30 óra: Előadások az Isten garázsában 4. – Az ötödik evangélista, ad-
venti beszélgetés J. S. Bachról, Gáncs Péter evangélikus elnök püspök és 
Varnus Xaver orgonaművész. 2015. december 19., szombat, 15.00 órá-
tól, hittanosok délutánja, a gyülekezeti teremben: játszóház, főpróba, va-
csora, filmvetítés. 2015. december 20., advent negyedik vasárnapján, 
családi vasárnap, 10.30 órakor: gyermekek karácsonyi szolgálata és meg-

ajándékozása, a „Bolla Ferenc Alapítvány” 
pályázati díjkiosztója.

Karácsony 2015. december 21. és ja-
nuár 3. között kizárólag az alábbi alkal-
makat tartjuk. 2015. december 24., csü-
törtök, szentestei istentisztelet, 16.00 
órakor. 2015. december 25., péntek, ka-
rácsony első napján, ünnepi istentisztelet 
úrvacsoraosztással, 10.30 órakor. 2015. 
december 26., szombat, karácsony má-
sodik napján, istentisztelet legátus szolgá-
latával, 10.30 órakor.

Évforduló 2015. december 27., vasár-
nap, két ünnep közötti vasárnap, istentisztelet 10.30 órakor. 2015. 
december 30., szerda, gyülekezeti színházlátogatás, 19.00 órakor. 
2015. december 31., csütörtök, óévi hálaadó istentisztelet, 16.00 
órakor. 2016. január 1., péntek, újévi istentisztelet, 10.30 órakor. 
2016. január 3., vasárnap, istentisztelet az újesztendő első vasárnap-
ján, 10.30 órakor.

Szeressünk!
Sokak fejében keletkezik kérdés: hogyan lehet a szeretetet pa-

rancsba adni. A válasz végtelenül egyszerű: a szeretet lényege az aka-
ratban van elrejtve nem pedig az érzelmekben. Akaratunknak pedig 
-ha néha nem is könnyű- képesek vagyunk parancsolni: „tedd - ne 
tedd!”. Amikor a keresztény ember a szeretet legfőbb parancsával ta-
lálkozik akkor arról mindig így kell gondolkodnia. 

A szeretet elsősorban az akarat műve, ami amikor mozgásba len-
dül , akkor lehetnek annak érzelmekben is kitörő csodálatos jelensé-
gei - egy boldog ölelés, egy szerelmes csók, a szív megemelkedő frek-
venciája… - de ezek „csupán” kísérő jelenségek. 

A szeretet alapvetően azt az odafordulást jelenti a másikhoz, aho-
gyan Isten, Jézus Krisztusban odafordult az egész emberi világhoz: 
jóakaróihoz éppúgy, mint keresztre feszítőihez. Amikor Jézus pa-
rancsba adja a szeretetet, akkor az akaratvilágunkat szólítja meg: 
akarj mindenkinek jót, függetlenül attól, hogy „mit érzel iránta”… 
egyáltalán érzel-e bármit is iránta. Tégy mindenkivel jót, az evan-
gélium aranyszabálya szerint, (a szót szabadon formálva): „amit 
akarsz, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másokkal - amit pedig 
nem akarsz, hogy veled tegyenek, azt te se tedd másokkal!” Akard 
mindenkinek a legfőbb jót: Istent, hogy őt megismerje elfogadja, 
tisztelje és ezáltal örök, boldog élete legyen. Az isteni szeretet ünne-
pére, karácsonyra készülve… és azon túl is akarjunk így szeretni, eb-
ben a szeretet hiányos világban.

És szeressünk most, amíg lehet. Ne a sír szélén sirassuk a szeretet 
elmulasztott perceit, óráit, éveit. Nem tudjuk meddig szerethetünk, 
kinek mikor ér véget földi élete. Lassan huszonöt éve látom, tapasz-
talom: a sír szélén nemcsak az elhunytat siratjuk, hanem magunkat 
is: a szeretet elszalasztott perceit, amelyeket már soha többé nem le-
het visszahozni! Most szeressünk: jó szívvel, jó akarattal, megbocsá-
tóan, nagylelkűen, ahogyan arra Jézus Krisztus – a megtestesült is-
teni szeretet – tanít bennünket. 

Áldott, békés, szeretet teli Karácsonyt kívánok minden itt lakó 
testvéremnek.  János atya

Ádventi készületünk – Hajnali mise. Ádvent hétköznapjain ünnepé-
lyes „Roráte” miséket tartunk hajnali 6 órakor. Hétfőn, szerdán, csütör-
tökön az Almádi, kedden és pénteken a Vörösberényi plébánia temp-
lomban. Gyertyagyújtás. Ádvent vasárnapjain a szentmisék előtt ün-
nepélyes gyertyagyújtást tartunk. Ádventi koncert. Ádvent I. vasárnap-
ján az esti szentmise után a veszprémi Liszt Ferenc Kórustársaság ádven-
ti-karácsonyi koncertjében gyönyörködhetünk. Mikulás. Ádvent II. va-
sárnapján, éppen december 6-án, a 9-es szentmise után körünkben kö-
szöntjük az ajándékozó szeretet szentjét a Mikulást. Berényben a Miku-
lás ajándékának átadása a szentmise után. Gyóntatás. Kérem a testvére-
ket, hogy a vasárnap esti szentmisék előtti alkalmakat, vagy a hétköznapi 
hajnali misék utáni lehetőségeket használják fel karácsonyi szentgyóná-
suk elvégzésére. Külön gyónási alkalom december 20-án, Ádvent IV. va-
sárnapján 15 órakor Berényben, 16 órától pedig Almádiban lesz. Beteg-
látogatás. Az ádventi szent idő folyamán keresem fel otthonaikban be-
teg, idős, hívő testvéreinket. Kérem a családtagokat, hogy akiknél még 
nem jártam, de idős családtagjuk ezt igényelné, mielőbb jelezzék a plé-
bánián! Szent Erzsébet Kör. Várjuk a kedves hívek adományait „Szent 
Erzsébet kötényébe”, hogy Karácsony előtt megajándékozhassuk idős, 
egyedül élő testvéreinket. Hálásan köszönjük eddigi nagylelkű segítségü-
ket is! Karácsonyi vásár. Mint minden évben, az idén is, bőségesen vásá-
rolhatók naptárak, kalendáriumok, apró karácsonyi ajándékok, de érté-
kes könyvek is a Plébánián, vagy a szentmisék után a sekrestyékben. Bet-
lehemezés. Gyermekeink, a karácsony előtti napokban rövid betlehemi 
játékukkal idén is felkeresik azokat a családokat, akik ezt kérik a plébá-
nián. Karácsonyi áhitat. Ádvent IV. vasárnapján az esti szentmise után 
saját kórusunk, orgonistánk és szólistáink örvendeztetnek meg bennün-
ket, a legszeretettebb ünnep, a Karácsony dallamaival.

Karácsonyi ünneplésünk – Karácsony vigíliája. December 24. 
csütörtök. Almádiban 15.00: Pásztorjáték, majd Karácsony vigíli-
ájának szentmiséje és a jelenlévő gyermekek megajándékozása. Éj-
féli mise. Jézus születésének szentmiséje, Berényben 22.30, Almá-
diban éjfélkor.

Karácsony – Jézus születésének főünnepe. December 25. péntek. 
Minden templomban vasárnapi miserend. Karácsony II. napja. De-
cember 26. szombat. Miserend: Káptalanfüred 9.00; Berény 10.30; 
Almádi 17.00 Szent család ünnepe. December 27. Szent Család va-
sárnapja. A szentmisék után a jelenlévő családok, családtagok meg-
áldása. Az esti, 17 órai szentmise után, Szent János apostolra emlé-
kezvén a boráldás szentelményének elvégzése. December 28. 29. 30: 
Hétfőn, kedden és szerdán nem lesz szentmise templomainkban. Év 
végi hálaadás. December 31. csütörtök. Szent Szilveszter pápa ünne-
pe. Berényben 15.00;  Almádiban 17.00. Szentmisével egybekötött 
hálaadás. Plébánosi beszámoló az elmúlt esztendőről.

Újév – Szűz Mária istenanyaságának főünnepe. Január 1. péntek. 
Parancsolt ünnep. Miserend: Káptalanfüred: 9.00; Vörösberény: 
10.30; Almádi: 17.00

Vízkereszt – urunk megjelenésének főünnepe. Január 6. szerda. 
Parancsolt ünnep. Miserend: Káptalanfüred: 9.00; Vörösberény: 
10.30; Almádi: 17.00 A parancsolt ünnep a vasárnappal egyenér-
tékű ünnep. Ez azt jelenti, hogy szentmisével való megünneplése 
- bármely „hétköznapra is essék”- lelkiismeretben kötelező. Jelenleg 
öt ilyen ünnepnap van az egyházi évben: December 25. Karácsony; 
Január 1. Újév napja; Január 6. Vízkereszt; Augusztus 15. Szűz Má-
ria mennybevétele; November 1. Mindenszentek ünnepe. 

Ezek az ünnepek „dátumhoz kötöttek” ezért gyakran esnek a mi 
szóhasználatunkban úgynevezett hétköznapra is. Ettől függetlenül a 
vasárnap rangjával és parancsával bírnak!

A szeretet igaz hangja
Adventre készülődve

„A szeretet hatalma mérhetetlen, beragyogja a Hold fölötti égbol-
tot, és csillagmagasságokig tör. Aki szeret, mintha égi utakon járna”. 
Hioszi Tatiosz.

Lenyűgöző gondolatát sokan nem hallották, de érdemes elgon-
dolkodni a leírtakkal.

Könyvből megtanulni a szeretet nem lehet. Senki nem győzhe-
ti meg az embert arról, hogy szeretetet meglehet tanulni, nem úgy 
van, ha hiányzik belőlünk az embertársaink iránti szeretet képes-
sége, egy kis alázat, bátorság, hit, tisztelet, törődés, felelősség, és 
fegyelem a szeretet képessége nem fog kialakulni bennünk.

Hiába nézünk szerelmes filmeket, hiába hallgatunk szerelmes 
zenét, hiába olvasunk szerelmes könyvet, ha az előbbi felsorolt 
dolgok hiányoznak életünkből minden hiába.

Szeretetet kikövetelni nem tudunk, szeretetet valakire ráerőltet-
ni nem tudunk, azt belülről a szívünkből, lelkünkből kell, hogy 
jöjjön. Szeretet megtanulni nem lehet, arra születnünk kell.

Az igazi régi családi példák hozzájárultak ahhoz, hogy a gyer-
mek ellesse a szeretet csínyját-bínyját, mi gyarló emberek azt hisz-
szük, hogy szeretni egyszerű, pedig dehogy, az emberek szeretik 
a tárgyakat és azt hiszik azzal aztán vége, pedig embertársainkat, 
kedvesünket, önmagunkat és a nagybetűs életet kell szeretni. Sze-
retetben, szerelemben nincs bartel üzlet, ott, ha nincs szív nincs 
szeretet.

Szeretni az szinte egy művészet, olyan, mint az élet az is művé-
szet. A szeretet utáni vágy az emberekben hatalmas tud lenni, de 
elveszik sok más mellett, mert sok mást fontosabbnak tekintenek, 
pénzt, sikert, hatalmat energiánk erre pazaroljuk, és a lényegről 
megfeledkezünk.

Az interperszonális kapcsolatokra szükségünk van életünk so-
rán, társas lények vagyunk, egy szebb jövőt építeni akaró emberek 
szeretet nélkül nem érnek célba

Ne felejtsük el, hogy soha nem az a gazdag, akinek sok van, ha-
nem aki sokat ad. Aki önként tud adni az a gazdag.

Kapcsolatok sorra mennek tönkre, miért,mert amikor megismer-
jük a nőt, férfit azonnal azon fáradozunk, hogy megváltoztassuk 
olyanná akarjuk formálni amilyenek mi vagyunk, pedig ez a legna-
gyobb baklövés, amit csak tehetünk. Társunkat olyanná fogadjuk 
el amilyen valójában ő maga jó és rossz tulajdonságaival együtt. Ne 
kételkedjünk benne, ne kutakodjunk utána, ne kérjük számon hol 
merre és kivel volt, mert ezzel csak elmarjuk magunktól.

Szeressük, hogy mi is szeretve lehessünk, mert a szeretet a leg-
szebb dolog a világon.

A szeretet sok területen érvényesülhet, férj-feleség, gyermek-
szülő, és van a felebaráti, önszeretet, Isten és haza szeretet.

Kérve kérhetjük embertársainkat, hogy ne hagyjuk elsatnyul-
ni a szeretet ebben a rohanó társadalomban. Tiszteljük a SZÍV 
érveit!

„ Hogy mást szeretni tudj, előbb magadat kell szeretned, és meg 
kell tanulnod száz százalékig önmagad lenni”. Cristina Perri ameri-
kai-olasz fiatal énekesnő bölcs gondolata. Hegyi Ilona
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Az év végi ünnepekre készülve…
Sok eseménnyel gazdag 2015-s év végéhez közeledve az év végi 

ünnepekre való készülődés kerül előtérbe. Az ünnepekre való ké-
szülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásár-
lás, a szép ünnep megszervezése igazán komoly feladat idősnek-fia-
talnak, felnőttnek-gyereknek.

De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől vásárolunk! Már több-
ször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az ünnepi 
bevásárlás időszaka. Mindenképpen fogjunk gyanút, ha a házalók 
feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor 
telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágy-
nemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy 
lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra, ha egy idegen minden áron be 
akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával, a termékbe-
mutatókkal összekötött kirándulásokon. (Jogszabályi szigorítások 
várhatók, hogy ezt a csalási lehetőséget, a jóhiszemű vásárlók áldo-
zattá válását a törvény eszközével megakadályozzák.) 

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkez-
zünk meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel 
- útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncse-
lekmény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha mindig olyan helyre 
tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, a bankkártya 
pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett, a parko-
lóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a 
csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk.

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak, a 
garancia érvényesítésének! Az ünnepi készülődés idején se feledkez-
zünk meg rászoruló embertársainkról! 

Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban 
juttassuk el az általunk kiválasztott célba. Az utcai, a házaló ado-
mánygyűjtés nehezen ellenőrizhető, gyakran nem éri el megneve-
zett célját. 

A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorol-
ható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez 
nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! 

Sok idős ember is él egyedül! Köztük és a fiatalabbak között is 
vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni ma-
gukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső 
helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszéd-
jai, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is jobban 
kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kol-
légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az 
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség ese-
tén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatósá-
gok felé. A segítség valójában házhoz megy! De, ha az utcán találko-
zunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A 
rendőrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az ember-
től elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben 
érkező segítség a legnagyobb segítség!

Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kí-
vánok a balatonalmádi rendőrök nevében is!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Dickens olvasása közben
Az évek jönnek, mennek, s lelkünk egyre kérgesedik. Olyannyi-

ra, hogy évente legfeljebb tucatszor „öltöztetjük ünneplőbe” szívün-
ket. Mint például karácsonykor vagy egy-egy nevezetes familiáris 
napon. Oly könnyen megyünk el egymás mellett, akár az égbolt 
végtelen óceánját szelő gépmadarak.

Keressük a fogódzót, de csak elvétve találjuk, s „lélektől lélekig” 
ritkán jutunk el. Akkor is kétkedve, görcsösen, félvén a már meg-
szerzett barátság, szerelem kötelékének föllazulásától, elvesztésétől. 
Mondhatnánk: ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség, mert be-
épült velőnkbe, életünk részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza, 
ki befelé fordulásnak, megint más elidegenedésnek és így tovább. 

De vannak fogódzók, s oly jó azokat megtalálni! Kinek a Szent-
írás, kinek társa újrafelfedezése, kinek kedvenc állata vagy egy em-
lékezetes könyv az.

Magam – immár harminchárom éve –, Dickens Karácsonyi 
énekét lapozom fel. Csaknem betéve tudom már veretes sora-
it (éppúgy, mint az életszemléletemet meghatározó többi íróét, 
költőét), mégis újként hat rám. És amikor Jacob Marley szelle-
me megjelenik a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge előtt, 
úgy érzem, hozzám is szól. Idézem: „… minden keresztény lé-
lek, amely becsülettel dolgozik a maga kis körében – akármi le-
gyen is az –, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ah-
hoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, 
hogy hasznossá tegye magát!” Erőt ad, s hitet a hitetlen, vad vi-
lágban, és felvillantja előttünk a tett értelmét. Ezek azok a pilla-
natok, amikor – összegezvén egy lepergett esztendőt – szégyel-
lem magam, mert rádöbbenek vétkes mulasztásaimra. És ugyan-
akkor kapom a lendületet is, melyet – ha meg-megakaszt is vala-
mi –, sokáig megtartok.

Fred, Scrooge unokaöccse ezt mondja: „… úgy gondoltam rá (ti. 
a karácsonyra), mondom, mint a jó napokra; mint az egyedüli na-
pokra az esztendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak 
közös elhatározással nyíltan kitárná bezárt szívét, és úgy gondolna 
a nála kisebbekre, mint akik igazán úti társai a sír felé és nem más-
fajta lények, akik másfelé utaznak.” Dickens itt valami olyat ír, ami 
mellett könnyen elsiklunk: ugyanabban a hajóban utazunk mind-
annyian! Ifjak és vének, gazdagok és szegények, egészségesek és be-
tegek. S mégis: évente csak egyszer, karácsonykor lennénk képesek 
kitárni a „bezárt” szívet? Mi az a titok, mely a zárat nyitja? És mi az, 
mely őrzi kulcsát?

A második szellem, miután a fokozatosan megtérő Scrooge két 
rongyos, sovány gyereket „sápadtan visszahőkölve” pillant meg, eze-
ket mondja: „Az Ember gyerekei (…) És belém kapaszkodnak, hoz-
zám menekülnek a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlan-
ság. Ez a lány a Szükség. Óvakodjál (…) legfőképp ettől a fiútól, 
mert a homlokára a pusztulást látom felírva – hacsak ki nem törli-
tek ezt az írást”.

Sebtől, megalázottságtól, jogtól fosztott környezetünkben, de na-
gyon meg kellene hallgatni a jelen karácsonyának szellemét! De bíz-
zunk: ne csak ő láttassa velünk a Pusztulás apokaliptikus képeit! 
Ha pedig mégiscsak ő lenne erre képes, úgy óhajtom: jelenjen meg 
szent karácsonyunk éjjelén mindannyiunknak!

Félek, sokunknak mégis találkoznia kell a dermesztően néma har-
madik szellemmel, akihez így kiált Scrooge: „– Jobban félek tőled, 
mint valamennyi kísértettől, akit eddig láttam. De mert tudom, 
hogy javamat akarod, megérhetem még, hogy más emberré legyek, 
mint aki voltam…”

Ha pedig ez a megújulni vágyás munkál bennünk, akkor lehet 
még jövőnk… (Részlet a szerző Tollas próbák c. kötetéből)

Zatkalik András

Helytörténeti kiállítás 
Seres László – Nosztalgia: „Minden újban én vagyok a régi”

Adventi ünnepünk előestéjén egy remek kiállítás nyílt, melynek 
a Balaton Játékpont adott otthont. Az Almádiért Közalapítvány és 
Honismereti és Városszépítő Kör közös „ szüleménye”ennek a tár-
latnak a létrejötte. Az anyagot Kovács István igazi lokálpatrióta évti-
zedes gyűjtésének köszönhetjük. 80 évvel ezelőtt is már remek épít-
mények jöttek létre, a mai napig büszkék lehetünk ezekre. Juhászné 
Vincze Eszter az Almádi Újság felelős szerkesztője köszöntötte az 
összegyűlteket, Seres László Nosztalgia című versével.

Kedves szavak után Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet 
ízes beszédével ismertette a 80 éve létrehozott alkotásokat. Ma 3 matu-
zsálemi építészeti remekművet mutatott be követ úr. A Csere-hegyi ki-
látót, a Postás Üdülőt és a Hősi Emlékművet. Érdekes hozzájuk kap-
csolódó eseményekről szerezhettünk tudomást alapos feltáró és bemuta-
tó beszédéből. 1935 rég volt, de maradandó dolgok emelkedtek, és né-
melyik új köntösben pompázik a XXI. századunkban. Egy dolgot emel-
nék ki a Postás Üdülővel kapcsolatban és sokan felkapták fejüket mikor 
az a mondat hangzott el, hogy a 85%-ban a postai alkalmazottak voltak 
a részvény tulajdonosok, és nem a vezetők, nem a fejesek, a dolgozók.

Sikeresek voltak, a különböző programok, melyeket Tamás Károly 
szervezett, író olvasó találkozók, rengeteg postai alkalmazott tölthet-
te itt megérdemelt pihenését, Olaszországból is jöttek a Balaton sze-
relmesei. Harmadik remekmű a Hősi Emlékmű, melyet Györgyi Dé-
nes építész tervei alapján készült el az ország egyik legnagyobb hősi 
emlékműve, mely az Almádi vörös homokkőből készült. 1935. május 
19.-én avattak fel. Felirata: A hazáért elesett hőseink emlékére 1914-
1918. Követ úr átütő sikerrel zárta élvezetes mondandóját Vietórisz 
József Beszél a márvány című verséből idézett: „Tiéd a csókom édes jó 
anyám, Tiéd a vérem, édes jó hazám”!

Megtisztelő figyelmük kitüntetés volt számomra, hangzott el záró 
mondatként, mely most is fülemben cseng. Ez a kiállítás sem jöhetett 
volna létre, ha nincs Kovács István elnök úr Almádi helytörténeti ku-
tató. Hegyi Ilona

Értékek jegyében a 2016-os naptár
„ Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: Igyekezz úgy érezni, gon-

dolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél”. (Weöres Sándor)

Nagyszabású rendezvénynek adott helyet a Pannónia Kulturális 
Központ. Itt került bemutatásra Balatonalmádi Város Önkormány-
zata és a Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága által elkészített 
2016-os Falinaptár, az Almádi könyv és az Almádi mappa.

Keszei János polgármester úr büszkeséggel szívében elmondta, 
hogy 2013-ban hozták létre az értéktár bizottságot s Gráfik Imre a 
bizottság elnöke hatalmas, gondos munkát fektetett bele, hogy az 
Almádi értékeit bemutató anyag a lakosság és az egész megye ren-
delkezésére álljon.

Almádi értékeit meg kell, hogy ismerje az egész ország, valamint az 
ide ellátogató turista is. Városunk bővelkedik értékes épületekkel, mű-
vészeti alkotásokkal, szobrokkal, csodálatos parkokkal, templomokkal.

Almádi Értéktárban kaptak helyet az épített örökségek, ipari és 
műszaki megoldások turizmus és vendéglátás, kulturális örökség, 
sport és természeti környezet, az épített szakrális kisemlékek.

Az értéktár bizottságnak a feladata ezeket az igazi értékeket földe-
ríteni, fölfedezni és a közönség elé tárni.

Ezeket a kiadványokat itt élő lokálpatrióták hozták létre, alkották 
meg maguk és a bővebb közönség részére.

A 12 hónaphoz csatolva vannak feltüntetve értékeink: játékok 
játéka, Köcsi-tó és környéke, Szabó pékség, Szent Erzsébet liget, 
Csalló Pálinka, Szent Jobb-kápolna,a „Kézfogás” Európa Szobor-
park, Erődített református templom, Szent Margit Kápolna, Szent 
Ignác templom és még számtalan szebb és szebb érték.

Meg kell említeni azt a csapatot, akik ezeket a kiadványokat meg-
alkották és közszemlére tették. A kiadvány felelőse és kiadója, az Al-
mádiért Közalapítvány volt, Dudás Zsolt elnök úr személyében. A 
team további résztvevőit, alkotóit is meg kell említeni, a kiadvány-
ok összeállítása Dankó Friderika, szerkesztése Fábián László mun-
kája volt, a fotók pedig Pászti György, Tóth Szabolcs és Fábián Lász-
ló munkáit dicsérik.

Nekünk az itt élőknek a feladata, hogy az említett kincseket meg-
őrizzük, és megismertessük emberek milliójával a jövő számára ér-
tékek maradjanak.

Becsüljük meg örökül hagyva a további századoknak.
Dudás Zsolt elnök úr egy nemes gesztussal több 2016-os naptá-

rat felajánlott az iskoláknak, osztályoknak, tanári és igazgatói iro-
dáknak, hogy a fiatalok ismerete is bővüljön és ismerjék meg az ér-
téktárban helyet kapott anyaggal.

A kiadványok a Játékpontban és Almádi nyomtatvány boltjaiban 
is megvásárolhatók, és kedves ajándékként juttathatjuk el szerette-
inknek is.

„A siker épp az útban van elrejtve, amin végig kell mennünk, és út 
közben fogjuk felfedezni azokat az értékeket, amikért megküzdve töb-
bek leszünk” (Marie Clarence magyar írónő) Hegyi Ilona

Almádi értékek bemutatása – Fábián László, Keszey János, dr. 
Gráfik Imre és Dudás Zsolt
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Az év végi ünnepekre készülve…
Sok eseménnyel gazdag 2015-s év végéhez közeledve az év végi 

ünnepekre való készülődés kerül előtérbe. Az ünnepekre való ké-
szülődés sok gonddal, fáradtsággal jár, de sok örömmel is. A vásár-
lás, a szép ünnep megszervezése igazán komoly feladat idősnek-fia-
talnak, felnőttnek-gyereknek.

De nem mindegy, hogy hol, mit és kitől vásárolunk! Már több-
ször írtam arról, hogy a csalók, trükkös tolvajok szezonja az ünnepi 
bevásárlás időszaka. Mindenképpen fogjunk gyanút, ha a házalók 
feltűnően olcsón akarnak értékesnek látszó tárgyakat eladni, amikor 
telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy mágneses ágy-
nemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy 
lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra, ha egy idegen minden áron be 
akar jutni az otthonunkba árucikkek megmutatásával, a termékbe-
mutatókkal összekötött kirándulásokon. (Jogszabályi szigorítások 
várhatók, hogy ezt a csalási lehetőséget, a jóhiszemű vásárlók áldo-
zattá válását a törvény eszközével megakadályozzák.) 

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkez-
zünk meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel 
- útnak indulva a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncse-
lekmény áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha mindig olyan helyre 
tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, a bankkártya 
pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya mellett, a parko-
lóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utasterét a 
csomagtartóban történő pakolás idejére is zárva tartjuk.

A megbízható helyen történt vásárlás az alapja a reklamációnak, a 
garancia érvényesítésének! Az ünnepi készülődés idején se feledkez-
zünk meg rászoruló embertársainkról! 

Az adományra szánt pénzt mindig hivatalosan, postán, bankban 
juttassuk el az általunk kiválasztott célba. Az utcai, a házaló ado-
mánygyűjtés nehezen ellenőrizhető, gyakran nem éri el megneve-
zett célját. 

A rendőrség részéről folyamatos a veszélyeztetett csoportba sorol-
ható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése, felkeresése. Ez 
nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! 

Sok idős ember is él egyedül! Köztük és a fiatalabbak között is 
vannak, akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni ma-
gukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső 
helyeken, rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszéd-
jai, akikre nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben is jobban 
kell figyelnünk!

A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területeket, kol-
légáim rendszeresen felkeresik az ismert tartózkodási helyeket, az 
idős vagy elesett embereket saját otthonaikban, hogy szükség ese-
tén intézkedjenek, vagy jelezzenek az önkormányzatok, társhatósá-
gok felé. A segítség valójában házhoz megy! De, ha az utcán találko-
zunk elesett, magatehetetlen emberrel, mellette sem mehetünk el! A 
rendőrség értesítésével megtesszük azt az állampolgártól, az ember-
től elvárható lépést, amely akár életet is menthet. Hiszen az időben 
érkező segítség a legnagyobb segítség!

Békés, örömteli, és szeretetben megélt karácsonyi ünnepeket kí-
vánok a balatonalmádi rendőrök nevében is!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Dickens olvasása közben
Az évek jönnek, mennek, s lelkünk egyre kérgesedik. Olyannyi-

ra, hogy évente legfeljebb tucatszor „öltöztetjük ünneplőbe” szívün-
ket. Mint például karácsonykor vagy egy-egy nevezetes familiáris 
napon. Oly könnyen megyünk el egymás mellett, akár az égbolt 
végtelen óceánját szelő gépmadarak.

Keressük a fogódzót, de csak elvétve találjuk, s „lélektől lélekig” 
ritkán jutunk el. Akkor is kétkedve, görcsösen, félvén a már meg-
szerzett barátság, szerelem kötelékének föllazulásától, elvesztésétől. 
Mondhatnánk: ez a kor tragédiája, s nem múló jelenség, mert be-
épült velőnkbe, életünk részévé ivódott. Ki közönynek fogalmazza, 
ki befelé fordulásnak, megint más elidegenedésnek és így tovább. 

De vannak fogódzók, s oly jó azokat megtalálni! Kinek a Szent-
írás, kinek társa újrafelfedezése, kinek kedvenc állata vagy egy em-
lékezetes könyv az.

Magam – immár harminchárom éve –, Dickens Karácsonyi 
énekét lapozom fel. Csaknem betéve tudom már veretes sora-
it (éppúgy, mint az életszemléletemet meghatározó többi íróét, 
költőét), mégis újként hat rám. És amikor Jacob Marley szelle-
me megjelenik a vén, házsártos, kapzsi és lelketlen Scrooge előtt, 
úgy érzem, hozzám is szól. Idézem: „… minden keresztény lé-
lek, amely becsülettel dolgozik a maga kis körében – akármi le-
gyen is az –, túlságosan rövidnek fogja találni halandó életét ah-
hoz képest, hogy milyen töméntelen lehetőség van benne arra, 
hogy hasznossá tegye magát!” Erőt ad, s hitet a hitetlen, vad vi-
lágban, és felvillantja előttünk a tett értelmét. Ezek azok a pilla-
natok, amikor – összegezvén egy lepergett esztendőt – szégyel-
lem magam, mert rádöbbenek vétkes mulasztásaimra. És ugyan-
akkor kapom a lendületet is, melyet – ha meg-megakaszt is vala-
mi –, sokáig megtartok.

Fred, Scrooge unokaöccse ezt mondja: „… úgy gondoltam rá (ti. 
a karácsonyra), mondom, mint a jó napokra; mint az egyedüli na-
pokra az esztendő hosszú során, amikor minden ember mintha csak 
közös elhatározással nyíltan kitárná bezárt szívét, és úgy gondolna 
a nála kisebbekre, mint akik igazán úti társai a sír felé és nem más-
fajta lények, akik másfelé utaznak.” Dickens itt valami olyat ír, ami 
mellett könnyen elsiklunk: ugyanabban a hajóban utazunk mind-
annyian! Ifjak és vének, gazdagok és szegények, egészségesek és be-
tegek. S mégis: évente csak egyszer, karácsonykor lennénk képesek 
kitárni a „bezárt” szívet? Mi az a titok, mely a zárat nyitja? És mi az, 
mely őrzi kulcsát?

A második szellem, miután a fokozatosan megtérő Scrooge két 
rongyos, sovány gyereket „sápadtan visszahőkölve” pillant meg, eze-
ket mondja: „Az Ember gyerekei (…) És belém kapaszkodnak, hoz-
zám menekülnek a szüleik elől. Ennek a fiúnak a neve: Tudatlan-
ság. Ez a lány a Szükség. Óvakodjál (…) legfőképp ettől a fiútól, 
mert a homlokára a pusztulást látom felírva – hacsak ki nem törli-
tek ezt az írást”.

Sebtől, megalázottságtól, jogtól fosztott környezetünkben, de na-
gyon meg kellene hallgatni a jelen karácsonyának szellemét! De bíz-
zunk: ne csak ő láttassa velünk a Pusztulás apokaliptikus képeit! 
Ha pedig mégiscsak ő lenne erre képes, úgy óhajtom: jelenjen meg 
szent karácsonyunk éjjelén mindannyiunknak!

Félek, sokunknak mégis találkoznia kell a dermesztően néma har-
madik szellemmel, akihez így kiált Scrooge: „– Jobban félek tőled, 
mint valamennyi kísértettől, akit eddig láttam. De mert tudom, 
hogy javamat akarod, megérhetem még, hogy más emberré legyek, 
mint aki voltam…”

Ha pedig ez a megújulni vágyás munkál bennünk, akkor lehet 
még jövőnk… (Részlet a szerző Tollas próbák c. kötetéből)

Zatkalik András

Helytörténeti kiállítás 
Seres László – Nosztalgia: „Minden újban én vagyok a régi”

Adventi ünnepünk előestéjén egy remek kiállítás nyílt, melynek 
a Balaton Játékpont adott otthont. Az Almádiért Közalapítvány és 
Honismereti és Városszépítő Kör közös „ szüleménye”ennek a tár-
latnak a létrejötte. Az anyagot Kovács István igazi lokálpatrióta évti-
zedes gyűjtésének köszönhetjük. 80 évvel ezelőtt is már remek épít-
mények jöttek létre, a mai napig büszkék lehetünk ezekre. Juhászné 
Vincze Eszter az Almádi Újság felelős szerkesztője köszöntötte az 
összegyűlteket, Seres László Nosztalgia című versével.

Kedves szavak után Czuczor Sándor európai jószolgálati nagykövet 
ízes beszédével ismertette a 80 éve létrehozott alkotásokat. Ma 3 matu-
zsálemi építészeti remekművet mutatott be követ úr. A Csere-hegyi ki-
látót, a Postás Üdülőt és a Hősi Emlékművet. Érdekes hozzájuk kap-
csolódó eseményekről szerezhettünk tudomást alapos feltáró és bemuta-
tó beszédéből. 1935 rég volt, de maradandó dolgok emelkedtek, és né-
melyik új köntösben pompázik a XXI. századunkban. Egy dolgot emel-
nék ki a Postás Üdülővel kapcsolatban és sokan felkapták fejüket mikor 
az a mondat hangzott el, hogy a 85%-ban a postai alkalmazottak voltak 
a részvény tulajdonosok, és nem a vezetők, nem a fejesek, a dolgozók.

Sikeresek voltak, a különböző programok, melyeket Tamás Károly 
szervezett, író olvasó találkozók, rengeteg postai alkalmazott tölthet-
te itt megérdemelt pihenését, Olaszországból is jöttek a Balaton sze-
relmesei. Harmadik remekmű a Hősi Emlékmű, melyet Györgyi Dé-
nes építész tervei alapján készült el az ország egyik legnagyobb hősi 
emlékműve, mely az Almádi vörös homokkőből készült. 1935. május 
19.-én avattak fel. Felirata: A hazáért elesett hőseink emlékére 1914-
1918. Követ úr átütő sikerrel zárta élvezetes mondandóját Vietórisz 
József Beszél a márvány című verséből idézett: „Tiéd a csókom édes jó 
anyám, Tiéd a vérem, édes jó hazám”!

Megtisztelő figyelmük kitüntetés volt számomra, hangzott el záró 
mondatként, mely most is fülemben cseng. Ez a kiállítás sem jöhetett 
volna létre, ha nincs Kovács István elnök úr Almádi helytörténeti ku-
tató. Hegyi Ilona

Értékek jegyében a 2016-os naptár
„ Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: Igyekezz úgy érezni, gon-

dolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél”. (Weöres Sándor)

Nagyszabású rendezvénynek adott helyet a Pannónia Kulturális 
Központ. Itt került bemutatásra Balatonalmádi Város Önkormány-
zata és a Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága által elkészített 
2016-os Falinaptár, az Almádi könyv és az Almádi mappa.

Keszei János polgármester úr büszkeséggel szívében elmondta, 
hogy 2013-ban hozták létre az értéktár bizottságot s Gráfik Imre a 
bizottság elnöke hatalmas, gondos munkát fektetett bele, hogy az 
Almádi értékeit bemutató anyag a lakosság és az egész megye ren-
delkezésére álljon.

Almádi értékeit meg kell, hogy ismerje az egész ország, valamint az 
ide ellátogató turista is. Városunk bővelkedik értékes épületekkel, mű-
vészeti alkotásokkal, szobrokkal, csodálatos parkokkal, templomokkal.

Almádi Értéktárban kaptak helyet az épített örökségek, ipari és 
műszaki megoldások turizmus és vendéglátás, kulturális örökség, 
sport és természeti környezet, az épített szakrális kisemlékek.

Az értéktár bizottságnak a feladata ezeket az igazi értékeket földe-
ríteni, fölfedezni és a közönség elé tárni.

Ezeket a kiadványokat itt élő lokálpatrióták hozták létre, alkották 
meg maguk és a bővebb közönség részére.

A 12 hónaphoz csatolva vannak feltüntetve értékeink: játékok 
játéka, Köcsi-tó és környéke, Szabó pékség, Szent Erzsébet liget, 
Csalló Pálinka, Szent Jobb-kápolna,a „Kézfogás” Európa Szobor-
park, Erődített református templom, Szent Margit Kápolna, Szent 
Ignác templom és még számtalan szebb és szebb érték.

Meg kell említeni azt a csapatot, akik ezeket a kiadványokat meg-
alkották és közszemlére tették. A kiadvány felelőse és kiadója, az Al-
mádiért Közalapítvány volt, Dudás Zsolt elnök úr személyében. A 
team további résztvevőit, alkotóit is meg kell említeni, a kiadvány-
ok összeállítása Dankó Friderika, szerkesztése Fábián László mun-
kája volt, a fotók pedig Pászti György, Tóth Szabolcs és Fábián Lász-
ló munkáit dicsérik.

Nekünk az itt élőknek a feladata, hogy az említett kincseket meg-
őrizzük, és megismertessük emberek milliójával a jövő számára ér-
tékek maradjanak.

Becsüljük meg örökül hagyva a további századoknak.
Dudás Zsolt elnök úr egy nemes gesztussal több 2016-os naptá-

rat felajánlott az iskoláknak, osztályoknak, tanári és igazgatói iro-
dáknak, hogy a fiatalok ismerete is bővüljön és ismerjék meg az ér-
téktárban helyet kapott anyaggal.

A kiadványok a Játékpontban és Almádi nyomtatvány boltjaiban 
is megvásárolhatók, és kedves ajándékként juttathatjuk el szerette-
inknek is.

„A siker épp az útban van elrejtve, amin végig kell mennünk, és út 
közben fogjuk felfedezni azokat az értékeket, amikért megküzdve töb-
bek leszünk” (Marie Clarence magyar írónő) Hegyi Ilona

Almádi értékek bemutatása – Fábián László, Keszey János, dr. 
Gráfik Imre és Dudás Zsolt
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A geológus a bauxitkutatásban I. 
E sorok írója szakmai pályafutásának bölcsője egy fél évszázad-

dal ezelőtt ott ringott Balatonalmádiban a Bauxitkutató Vállalat-
nál. Később az ott szerzett ismeretek, tapasztalatok segítették őt ba-
uxitot kutatni vagy kutatási eredményeket véleményezni öt földrész 
kéttucatnyi országában. Amikor Tóth Béla, volt kollegája megkér-
te e cikk megírására, az olyan volt számára, mintha a szülőföld hívta 
volna. Akkor pedig, mint tudjuk, menni kell! Így született ez az írás. 

Mi a geológus felelőssége?
E témában mi is lehet a geológus felelőssége? Minden, amit a 

nyersanyag megtalálása, felkutatása, az adatok értelmezése a felszín 
alatt elhelyezkedő érctest geometriájának megrajzolása, gazdaságos-
sága és feldolgozása igényel. A kutatások során nyert adatokat úgy 
kell átadni, hogy abból a bánya kellő biztonsággal megtervezhető, 
majd kitermelhető legyen. Ismereteket kell szolgáltatni a felhaszná-
ló (timföldgyár) számára is arra nézve, hogy milyen technológiával 
és milyen költséggel lehet abból a kohászati alapanyagot, a timföl-
det (alumínium-oxidot) előállítani.

Mi is az a bauxit?
Bauxitnak nevezzük azokat a kőzeteket, melyekben az alumíni-

um (oxi)hidroxidjai minimum 50%-ban vannak jelen. A többi vas-, 
kova- meg titán ásványokból áll. Vörös, barna, barnásvörös foltos szí-
nét a vasoxid (hematit) és hidroxid (goethit) adja. A bauxit egy szá-
razföldön képződött trópusi mállástermék (talaj), mely a könnyen ol-
dódó karbonátos kőzetek egyenet-
len, helyenként mély töbrökkel ta-
golt (karsztos) térszínének mélyedé-
seiben összemosódott. A mediterrán 
bauxit provinciában, így hazánkban 
is, jellemzően tengeri üledékes kő-
zet (dolomit vagy mészkő) aljzaton 
nyugvó lepel- vagy lencseszerű te-
lepeket formált, melyet az újra elő-
renyomuló tenger egyre sósabb vízi 
üledékei fedtek le. Konzerválták. A 
telepeket a későbbi hegységképző 
(tektonikus) mozgások felszabdal-
ták. A kiemeltebb részeken lepusz-
tultak, a mélyebb részeken fennma-
radtak. Vagy a mélyedések peremén 
kiékelődtek. A bauxit éghajlat jelző képződmény, ami esetünkben azt 
jelenti, hogy a Kárpát-medence és annak tágabb körzete 60–140 mil-
lió év időtartammal ezelőtt – a kréta és azt közvetlenül követő eocén 
néven ismert földtani korokban – trópus volt évi 1500–2500 mm-es 
csapadékkal, mely elengedhetetlen a bauxit képződéséhez. 

Hogyan lehet a bauxitot megtalálni?
Sokféleképpen. Akár még úgy is, hogy kifejezetten azt keresik. Az 

első (akkor még magyar) bauxittelepeket a XIX század végén felszíni 
kibúvásokban a Bihar-hegységben találták vasérc után való kutatás so-
rán. Csak később derült ki, hogy amit találtak az bizony bauxit. Ennek 
kiaknázása éppen 100 évvel ezelőtt indult és ennek révén mindjárt a vi-
lág akkori termelésének rangsorában – az USA után –, a monarchia a 
második lett. Volt olyan, hogy kőszén után kutattak és bauxitot (is) ta-
láltak. (Nagyegyháza, 1924). Vagy kutat ástak, amiben víz ugyan nem 
volt, de bauxit igen (Iszkaszentgyörgy, 1940). Azért a célirányos bauxit-
kutatásokra is van sok példa. Ezeket a telepeket már ismert vagy valószí-
nűsített földtani környezetben keresték a triász dolomit és az eocén ré-
tegek kontaktusa mentén felszíni kibúvásokban. Ezen kutatások ered-

ménye volt Gánt, melynek felfedezése Balás Jenő bányamérnök nevé-
hez fűződik, ami 1928-ra a világ legnagyobb kapacitással termelő ba-
uxitbányája lett 396 ezer tonnás termeléssel. Ez közel 1/5-ét adta a vi-
lág termelésének. Meg kell említeni, hogy a felfedezés lírai történetét 
A láz című film örökítette meg valamikor a 60-as években. Ugyan-
így találtak később telepeket rejtő kibúvásokat Szőc-Halimba (1919), 
Nagyharsány (1930), Nézsa (1940?) és talán Nyirád és Sümeg térsé-
gében is. A további kutatások alapját az egyre gazdagodó ismeretekkel 
rendelkező földtani, majd kifejezetten bauxitföldtani térképek jelentet-
ték. Így például Noszky Jenő térképe (1953) már jelezte az iharkúti ba-
uxitot, csak sokáig – mint félre eső területre –, nem fordítottak rá kellő 
figyelmet mindaddig, amíg már a disznó is kitúrta, és a Bakonyi Bau-
xitbánya Vállalat annak kutatását a 60-as, 70-es évek fordulóján kierő-
szakolta. Erről is készült film Vörös föld címen a 80-as években. Csak 
éppen Noszkyról, aki a bauxitot megtalálta, egy szó sem esik benne. 
magyar sors. A két világháború között és után újabb és újabb telepeket 
találtak az egyre gyarapodó földtani ismeretek alapján. Így a kutatások 
olyan helyekre is eljutottak, ahol a bauxit nem bukott ki a felszínre (pl. 
Nagytárkány, Fenyőfő, Bakonybél stb.).

A kutatások a peremek, a bauxit fekükőzetének (triász dolomit) 
kibúvásai felől indultak a bauxitnál fiatalabb rétegekkel fedett me-
dencék felé, előbb inkább aknák és árkok kiásásával később kézi fú-
rásokkal, majd egyre modernebb, nagyobb teljesítményű gépi fúrá-
sokkal. Az ismeretek bővülésével kialakult az a földtani kép, mely 
alapján látható volt, hogy a Dunántúli-középhegység tengely vo-
nala adja a sikeres kutatások fő irányát. Itt sorakoztak az újabb és 

újabb felfedezések gyümölcsei. A 
telepeket rendszeres hálóban telepí-
tett kutató létesítményekkel tárták 
fel. Addig haladtak előre, amíg azo-
kat meddő fúrásokkal le nem ha-
tárolták. A nagyobb, lepelszerű te-
lepeket lehetett lazább hálózatban 
(100x100 m, illetve 70x70 m), a ki-
sebbeket sűrűbb hálózatban kellett 
felfúrni (50x50 m, illetve 33x33 
m). A kutatási módszerek fejlődé-
sével a korábban ismert területek-
től távolabb felderítő fúrásokat mé-
lyítettek, egymástól nagyobb (több 
km-es távolságban). Ezek közvetlen 
célja nem is annyira a bauxit megta-

lálása, hanem azoknak a földtani viszonyoknak a megismerése volt, 
melyek a bauxit felhalmozódására reményt adhattak. Az ismert, 
egymástól távolabb eső telepek illetve lencsék közötti térséget úgy-
nevezett előzetes fúrásokkal tapogatták végig, melyek újabb lencsék 
vagy teleprészek felfedezéséhez vezettek. 

A két világháború között a hazai bauxitkutatások olyan eredmé-
nyesek voltak, hogy Magyarország az 1934-től 1941-ig tartó idő-
szakban a világ termelésének rangsorában a második helyre került. 
A bauxitföldtani kutatások második virágkora a 60-as, 70-es évek-
re tehető, ami igaz akkor is, ha a világ termelésével való összehason-
lításban (ami a korábbi 2–4 millió tonnáról közben 25–90 millió 
tonnára növekedett) hazánk akkorra már nyilván háttérbe szorult. 
A magyar szaktudásnak volt is tisztelete a világban. Ez magától jött. 
Nem kellett azt Bécstől, ahol az UNIDO székelt, külön felszólítás-
sal kérni. Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete számos magyar szak-
embert közvetített az úgynevezett harmadik világba. De voltak köz-
vetlen megkeresések is. Magyar geológusok így jutottak el Indiába, 
Afrikába és Közép-Amerikába. 

(folytatása következik) dr. Komlóssy György geológus

Ifjú zenei tehetségek Almádiban

A halimbai lepelszerű bauxittelep

Ifjú tehetségek és tanáruk, Ihász Irén

Birkózóverseny tejjel vagy pálinkával?
A nagykorúság határán, egy lelkes kis fiúcsapat birkózó izmai 

pattanásig feszülve várták, hogy erejüket a sok edzés után vég-
re összemérhessék: a régen várt nagy versenyre készültek. Erre 
az eseményre a ceglédi kultúrházban került sor, sok évtizeddel 
ezelőtt. Cegléd akkoriban egyszerűen berendezett kis település 
volt. A városon áthaladó síneket nem körítették nagy gonddal 
bazalt kövekkel: távolról úgy tűnt, mintha egyszerűen a föld-
re fektették volna azokat. Sorompónak nyoma sem volt, az em-
berek türelmesen megvárták, amíg eldöcög mellettük a viciná-
lis. Minden ház udvarán csirkék kapirgáltak békés egyetértés-
ben. A házak tetejét nád fedte, és előttük előírásszerűen állt a 
kis pad, ahol néha az asszonyok gyűltek össze egy kis tereferére, 
máskor pedig a férfiak szívtak el közösen egy pipadohányt, a 
világ dolgait elemezve. Ez az idilli környezet várta az írás főhő-
seit. A fiúk a kultúrház felé menet érezték, hogy éhesek. A mér-
legelésre gondoltak, ami birkózó verseny előtt kötelező, a súly-
csoportok megállapítása céljából. Azon járt az eszük, hogy ver-
senysúlyuk rögzítése előtt némi kalóriát vennének magukhoz. 
Valamit, ami a súlyukat nem változtatja meg jelentősen, még-
is erővel tölti fel őket. Amellett döntöttek, hogy egy tejcsárdát 
keresnek a városban, és tejet isznak. 

Elindultak tehát, hogy keressenek egy boltot, ami éltető erőt 
kínál. Kapóra jött nekik, hogy az egyik ház előtti padon pör-
gebajszú, kalapos férfiak- afféle Matula bácsik - beszélgettek. 
Tőlük reméltek információt, merre lelnek tejcsárdát. Egyikük 
odalépett a beszélgető öregekhez, és előállt a kérdéssel: hol 
ihatnának a városban tejet? A férfiak szájában egyszerre meg-
állt a pipa, a levegő megfagyott körülöttük, az egyikük pedig 
nem leplezett megdöbbenéssel a szemében alaposan végigmér-
te a srácokat. Sokat nem teketóriázott, és rögtön ki is bök-
te, mi lepte meg annyira. Amit mondott, attól pedig az ifjak 
lepődtek meg, de alaposan! A bácsi ugyanis ezt a jóindulatú, 
nevelő szándékú, kedves, ám meglepő kérdést intézte hozzá-
juk: „Ugyan már! Csak nem tejet akartok inni? Ilyen legények-
nek már jó pálinka való!” Aztán mélyet szippantott a pipából. 
A fiúk egymásra pillantottak, hirtelen nem tudták, hogy ne-
vessenek-e vagy sírjanak azon, amit hallottak. Jólneveltségük 
mindkettőtől visszatartotta őket, és nem kezdtek felesleges ma-
gyarázkodásba sem. Tehát elköszöntek, sarkon fordultak, hogy 
megkeressék a tejcsárdát. Útközben azonban kirobbant belőlük 
a nevetés. Amikor már a kezükben volt a nagy pohár fehér ital, 
akkor is egyre csak nevettek... (Egy almádi városlakó fiatalkori 
élménye alapján)  Győri Miklósné

„A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a ke-
mény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen” (Henry 
Wadsworth Longfellow, amerikai költő)

Almádiért Közalapítvány kuratórium őszi jótékonysági koncer-
tet szervezett. Dudás Zsolt elnök úr köszöntötte a „nagyérdeműt”. 
Keszei János polgármester úr méltatta az ifjú tehetséges zenészek 
munkáját, a zene nevelő és örömszerző hatását, fontosságát, meg-
köszönte Bati János igazgató úrnak, az alapítványnak, a támogatók-
nak és nem utolsó sorban a közönségnek, hogy az est létre jöhe-
tett. A résztvevő diákok számtalan megyei, országos és nemzetkö-
zi versenyen értek el kimagasló eredményeket. A sikerhez hozzájá-
rul a felkészítő tanárok alapos munkája. A fuvósokat Ormándlaky 
Péter professzor művész tanár, Hekele Fanni tubaművész, és Göcsei 
Márk trombita művész szívvel lélekkel adják át tudásukat tanítvá-
nyaiknak. Elnök úr elmondta, hogy, nagyon fontos a közös munka, 
az odafigyelés és a zene szeretete. Kiemelte Hepp József Pétfürdői Ál-
talános Iskolai igazgató úr nevét, aki már két évtizede figyelemmel 
kíséri volt tanítványai pályafutását, sok erkölcsi elismerésbe részesíti 
őket és minden zenei program lelkes résztvevője, sőt meghívott ven-
dégművészként csodálatos verseket szaval. Ihász Irén zongoraművész 
tanárnő és Káplán György operaénekes nyár óta együtt közös erő-
vel készülnek az egyes előadásokra, hogy minél sikeresebb műsor-
ral tudják megörvendeztetni a közönséget. Molnár Bálintra büsz-
kén tekinthetünk mivel, 2014 és 2015 nyarán a Budapesti Vigadó-
ban megrendezésre kerülő versenyen, korcsoportjában az első helye-
zést ért el. A fiatal művészek most novemberben egy négykezes és az 
országos Chopin verseny megmérettetésére készülnek a mai koncer-
ten elhangzó művekkel. Ezt az előadást főpróbának is nevezhetjük, 
tudhattuk meg mindezt Dudás Zsolt elnök úr szavaiból. Csetényi 
Tamásné, Hédi kuratóriumi tag a műsorvezetői szerepet töltötte be 
és örömmel konferálta be a kis művészeket. Szebbnél szebb, meg-
hatóbb zenei darabok melengették meg szívünket és átszellemülten 
hallgathattuk az ifjú művészek produkcióit. Mendelssohn Őszi dal 
című darabot Ormándlaky Péter és Fekete Zoltán trombitán adta 
elő zongorán kísért Ihász Irén. Kuiber Vivien és Sipos Luca, Mol-
nár Bálint és Bokros Bálint zongorán előadott négykezesek hatalmas 
élményt nyújtottak a hallgatóságnak. Göcsei Márk Trombita fantá-
zia című dala vidáman csendült fel. Káplán György művész úr egy 
„csokrot” nyújtott át, Seres Rezső világhírű dalával a Szomorú vasár-
nappal kezdte és azonnal a szívünkbe lopózott. Az ifjú tehetségek fe-
lejthetetlen élményt nyújtottak. Külön köszönet Ihász Irén művész-
tanárnőnek, mert ő volt mindennek a szellemi atyja. 

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: össze-
köti a nemzeteket, fajokat és államokat, melyek sok szempontból idege-
nek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti az ellensége-
ket.” (dr. M. Bendiner csodálatos gondolata) Hegyi Ilona
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A geológus a bauxitkutatásban I. 
E sorok írója szakmai pályafutásának bölcsője egy fél évszázad-

dal ezelőtt ott ringott Balatonalmádiban a Bauxitkutató Vállalat-
nál. Később az ott szerzett ismeretek, tapasztalatok segítették őt ba-
uxitot kutatni vagy kutatási eredményeket véleményezni öt földrész 
kéttucatnyi országában. Amikor Tóth Béla, volt kollegája megkér-
te e cikk megírására, az olyan volt számára, mintha a szülőföld hívta 
volna. Akkor pedig, mint tudjuk, menni kell! Így született ez az írás. 

Mi a geológus felelőssége?
E témában mi is lehet a geológus felelőssége? Minden, amit a 

nyersanyag megtalálása, felkutatása, az adatok értelmezése a felszín 
alatt elhelyezkedő érctest geometriájának megrajzolása, gazdaságos-
sága és feldolgozása igényel. A kutatások során nyert adatokat úgy 
kell átadni, hogy abból a bánya kellő biztonsággal megtervezhető, 
majd kitermelhető legyen. Ismereteket kell szolgáltatni a felhaszná-
ló (timföldgyár) számára is arra nézve, hogy milyen technológiával 
és milyen költséggel lehet abból a kohászati alapanyagot, a timföl-
det (alumínium-oxidot) előállítani.

Mi is az a bauxit?
Bauxitnak nevezzük azokat a kőzeteket, melyekben az alumíni-

um (oxi)hidroxidjai minimum 50%-ban vannak jelen. A többi vas-, 
kova- meg titán ásványokból áll. Vörös, barna, barnásvörös foltos szí-
nét a vasoxid (hematit) és hidroxid (goethit) adja. A bauxit egy szá-
razföldön képződött trópusi mállástermék (talaj), mely a könnyen ol-
dódó karbonátos kőzetek egyenet-
len, helyenként mély töbrökkel ta-
golt (karsztos) térszínének mélyedé-
seiben összemosódott. A mediterrán 
bauxit provinciában, így hazánkban 
is, jellemzően tengeri üledékes kő-
zet (dolomit vagy mészkő) aljzaton 
nyugvó lepel- vagy lencseszerű te-
lepeket formált, melyet az újra elő-
renyomuló tenger egyre sósabb vízi 
üledékei fedtek le. Konzerválták. A 
telepeket a későbbi hegységképző 
(tektonikus) mozgások felszabdal-
ták. A kiemeltebb részeken lepusz-
tultak, a mélyebb részeken fennma-
radtak. Vagy a mélyedések peremén 
kiékelődtek. A bauxit éghajlat jelző képződmény, ami esetünkben azt 
jelenti, hogy a Kárpát-medence és annak tágabb körzete 60–140 mil-
lió év időtartammal ezelőtt – a kréta és azt közvetlenül követő eocén 
néven ismert földtani korokban – trópus volt évi 1500–2500 mm-es 
csapadékkal, mely elengedhetetlen a bauxit képződéséhez. 

Hogyan lehet a bauxitot megtalálni?
Sokféleképpen. Akár még úgy is, hogy kifejezetten azt keresik. Az 

első (akkor még magyar) bauxittelepeket a XIX század végén felszíni 
kibúvásokban a Bihar-hegységben találták vasérc után való kutatás so-
rán. Csak később derült ki, hogy amit találtak az bizony bauxit. Ennek 
kiaknázása éppen 100 évvel ezelőtt indult és ennek révén mindjárt a vi-
lág akkori termelésének rangsorában – az USA után –, a monarchia a 
második lett. Volt olyan, hogy kőszén után kutattak és bauxitot (is) ta-
láltak. (Nagyegyháza, 1924). Vagy kutat ástak, amiben víz ugyan nem 
volt, de bauxit igen (Iszkaszentgyörgy, 1940). Azért a célirányos bauxit-
kutatásokra is van sok példa. Ezeket a telepeket már ismert vagy valószí-
nűsített földtani környezetben keresték a triász dolomit és az eocén ré-
tegek kontaktusa mentén felszíni kibúvásokban. Ezen kutatások ered-

ménye volt Gánt, melynek felfedezése Balás Jenő bányamérnök nevé-
hez fűződik, ami 1928-ra a világ legnagyobb kapacitással termelő ba-
uxitbányája lett 396 ezer tonnás termeléssel. Ez közel 1/5-ét adta a vi-
lág termelésének. Meg kell említeni, hogy a felfedezés lírai történetét 
A láz című film örökítette meg valamikor a 60-as években. Ugyan-
így találtak később telepeket rejtő kibúvásokat Szőc-Halimba (1919), 
Nagyharsány (1930), Nézsa (1940?) és talán Nyirád és Sümeg térsé-
gében is. A további kutatások alapját az egyre gazdagodó ismeretekkel 
rendelkező földtani, majd kifejezetten bauxitföldtani térképek jelentet-
ték. Így például Noszky Jenő térképe (1953) már jelezte az iharkúti ba-
uxitot, csak sokáig – mint félre eső területre –, nem fordítottak rá kellő 
figyelmet mindaddig, amíg már a disznó is kitúrta, és a Bakonyi Bau-
xitbánya Vállalat annak kutatását a 60-as, 70-es évek fordulóján kierő-
szakolta. Erről is készült film Vörös föld címen a 80-as években. Csak 
éppen Noszkyról, aki a bauxitot megtalálta, egy szó sem esik benne. 
magyar sors. A két világháború között és után újabb és újabb telepeket 
találtak az egyre gyarapodó földtani ismeretek alapján. Így a kutatások 
olyan helyekre is eljutottak, ahol a bauxit nem bukott ki a felszínre (pl. 
Nagytárkány, Fenyőfő, Bakonybél stb.).

A kutatások a peremek, a bauxit fekükőzetének (triász dolomit) 
kibúvásai felől indultak a bauxitnál fiatalabb rétegekkel fedett me-
dencék felé, előbb inkább aknák és árkok kiásásával később kézi fú-
rásokkal, majd egyre modernebb, nagyobb teljesítményű gépi fúrá-
sokkal. Az ismeretek bővülésével kialakult az a földtani kép, mely 
alapján látható volt, hogy a Dunántúli-középhegység tengely vo-
nala adja a sikeres kutatások fő irányát. Itt sorakoztak az újabb és 

újabb felfedezések gyümölcsei. A 
telepeket rendszeres hálóban telepí-
tett kutató létesítményekkel tárták 
fel. Addig haladtak előre, amíg azo-
kat meddő fúrásokkal le nem ha-
tárolták. A nagyobb, lepelszerű te-
lepeket lehetett lazább hálózatban 
(100x100 m, illetve 70x70 m), a ki-
sebbeket sűrűbb hálózatban kellett 
felfúrni (50x50 m, illetve 33x33 
m). A kutatási módszerek fejlődé-
sével a korábban ismert területek-
től távolabb felderítő fúrásokat mé-
lyítettek, egymástól nagyobb (több 
km-es távolságban). Ezek közvetlen 
célja nem is annyira a bauxit megta-

lálása, hanem azoknak a földtani viszonyoknak a megismerése volt, 
melyek a bauxit felhalmozódására reményt adhattak. Az ismert, 
egymástól távolabb eső telepek illetve lencsék közötti térséget úgy-
nevezett előzetes fúrásokkal tapogatták végig, melyek újabb lencsék 
vagy teleprészek felfedezéséhez vezettek. 

A két világháború között a hazai bauxitkutatások olyan eredmé-
nyesek voltak, hogy Magyarország az 1934-től 1941-ig tartó idő-
szakban a világ termelésének rangsorában a második helyre került. 
A bauxitföldtani kutatások második virágkora a 60-as, 70-es évek-
re tehető, ami igaz akkor is, ha a világ termelésével való összehason-
lításban (ami a korábbi 2–4 millió tonnáról közben 25–90 millió 
tonnára növekedett) hazánk akkorra már nyilván háttérbe szorult. 
A magyar szaktudásnak volt is tisztelete a világban. Ez magától jött. 
Nem kellett azt Bécstől, ahol az UNIDO székelt, külön felszólítás-
sal kérni. Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete számos magyar szak-
embert közvetített az úgynevezett harmadik világba. De voltak köz-
vetlen megkeresések is. Magyar geológusok így jutottak el Indiába, 
Afrikába és Közép-Amerikába. 

(folytatása következik) dr. Komlóssy György geológus

Ifjú zenei tehetségek Almádiban

A halimbai lepelszerű bauxittelep

Ifjú tehetségek és tanáruk, Ihász Irén

Birkózóverseny tejjel vagy pálinkával?
A nagykorúság határán, egy lelkes kis fiúcsapat birkózó izmai 

pattanásig feszülve várták, hogy erejüket a sok edzés után vég-
re összemérhessék: a régen várt nagy versenyre készültek. Erre 
az eseményre a ceglédi kultúrházban került sor, sok évtizeddel 
ezelőtt. Cegléd akkoriban egyszerűen berendezett kis település 
volt. A városon áthaladó síneket nem körítették nagy gonddal 
bazalt kövekkel: távolról úgy tűnt, mintha egyszerűen a föld-
re fektették volna azokat. Sorompónak nyoma sem volt, az em-
berek türelmesen megvárták, amíg eldöcög mellettük a viciná-
lis. Minden ház udvarán csirkék kapirgáltak békés egyetértés-
ben. A házak tetejét nád fedte, és előttük előírásszerűen állt a 
kis pad, ahol néha az asszonyok gyűltek össze egy kis tereferére, 
máskor pedig a férfiak szívtak el közösen egy pipadohányt, a 
világ dolgait elemezve. Ez az idilli környezet várta az írás főhő-
seit. A fiúk a kultúrház felé menet érezték, hogy éhesek. A mér-
legelésre gondoltak, ami birkózó verseny előtt kötelező, a súly-
csoportok megállapítása céljából. Azon járt az eszük, hogy ver-
senysúlyuk rögzítése előtt némi kalóriát vennének magukhoz. 
Valamit, ami a súlyukat nem változtatja meg jelentősen, még-
is erővel tölti fel őket. Amellett döntöttek, hogy egy tejcsárdát 
keresnek a városban, és tejet isznak. 

Elindultak tehát, hogy keressenek egy boltot, ami éltető erőt 
kínál. Kapóra jött nekik, hogy az egyik ház előtti padon pör-
gebajszú, kalapos férfiak- afféle Matula bácsik - beszélgettek. 
Tőlük reméltek információt, merre lelnek tejcsárdát. Egyikük 
odalépett a beszélgető öregekhez, és előállt a kérdéssel: hol 
ihatnának a városban tejet? A férfiak szájában egyszerre meg-
állt a pipa, a levegő megfagyott körülöttük, az egyikük pedig 
nem leplezett megdöbbenéssel a szemében alaposan végigmér-
te a srácokat. Sokat nem teketóriázott, és rögtön ki is bök-
te, mi lepte meg annyira. Amit mondott, attól pedig az ifjak 
lepődtek meg, de alaposan! A bácsi ugyanis ezt a jóindulatú, 
nevelő szándékú, kedves, ám meglepő kérdést intézte hozzá-
juk: „Ugyan már! Csak nem tejet akartok inni? Ilyen legények-
nek már jó pálinka való!” Aztán mélyet szippantott a pipából. 
A fiúk egymásra pillantottak, hirtelen nem tudták, hogy ne-
vessenek-e vagy sírjanak azon, amit hallottak. Jólneveltségük 
mindkettőtől visszatartotta őket, és nem kezdtek felesleges ma-
gyarázkodásba sem. Tehát elköszöntek, sarkon fordultak, hogy 
megkeressék a tejcsárdát. Útközben azonban kirobbant belőlük 
a nevetés. Amikor már a kezükben volt a nagy pohár fehér ital, 
akkor is egyre csak nevettek... (Egy almádi városlakó fiatalkori 
élménye alapján)  Győri Miklósné

„A dalos embert Isten küldte, hogy dala víg és szomorú legyen, a ke-
mény szív attól meglágyuljon és minket a mennybe felvigyen” (Henry 
Wadsworth Longfellow, amerikai költő)

Almádiért Közalapítvány kuratórium őszi jótékonysági koncer-
tet szervezett. Dudás Zsolt elnök úr köszöntötte a „nagyérdeműt”. 
Keszei János polgármester úr méltatta az ifjú tehetséges zenészek 
munkáját, a zene nevelő és örömszerző hatását, fontosságát, meg-
köszönte Bati János igazgató úrnak, az alapítványnak, a támogatók-
nak és nem utolsó sorban a közönségnek, hogy az est létre jöhe-
tett. A résztvevő diákok számtalan megyei, országos és nemzetkö-
zi versenyen értek el kimagasló eredményeket. A sikerhez hozzájá-
rul a felkészítő tanárok alapos munkája. A fuvósokat Ormándlaky 
Péter professzor művész tanár, Hekele Fanni tubaművész, és Göcsei 
Márk trombita művész szívvel lélekkel adják át tudásukat tanítvá-
nyaiknak. Elnök úr elmondta, hogy, nagyon fontos a közös munka, 
az odafigyelés és a zene szeretete. Kiemelte Hepp József Pétfürdői Ál-
talános Iskolai igazgató úr nevét, aki már két évtizede figyelemmel 
kíséri volt tanítványai pályafutását, sok erkölcsi elismerésbe részesíti 
őket és minden zenei program lelkes résztvevője, sőt meghívott ven-
dégművészként csodálatos verseket szaval. Ihász Irén zongoraművész 
tanárnő és Káplán György operaénekes nyár óta együtt közös erő-
vel készülnek az egyes előadásokra, hogy minél sikeresebb műsor-
ral tudják megörvendeztetni a közönséget. Molnár Bálintra büsz-
kén tekinthetünk mivel, 2014 és 2015 nyarán a Budapesti Vigadó-
ban megrendezésre kerülő versenyen, korcsoportjában az első helye-
zést ért el. A fiatal művészek most novemberben egy négykezes és az 
országos Chopin verseny megmérettetésére készülnek a mai koncer-
ten elhangzó művekkel. Ezt az előadást főpróbának is nevezhetjük, 
tudhattuk meg mindezt Dudás Zsolt elnök úr szavaiból. Csetényi 
Tamásné, Hédi kuratóriumi tag a műsorvezetői szerepet töltötte be 
és örömmel konferálta be a kis művészeket. Szebbnél szebb, meg-
hatóbb zenei darabok melengették meg szívünket és átszellemülten 
hallgathattuk az ifjú művészek produkcióit. Mendelssohn Őszi dal 
című darabot Ormándlaky Péter és Fekete Zoltán trombitán adta 
elő zongorán kísért Ihász Irén. Kuiber Vivien és Sipos Luca, Mol-
nár Bálint és Bokros Bálint zongorán előadott négykezesek hatalmas 
élményt nyújtottak a hallgatóságnak. Göcsei Márk Trombita fantá-
zia című dala vidáman csendült fel. Káplán György művész úr egy 
„csokrot” nyújtott át, Seres Rezső világhírű dalával a Szomorú vasár-
nappal kezdte és azonnal a szívünkbe lopózott. Az ifjú tehetségek fe-
lejthetetlen élményt nyújtottak. Külön köszönet Ihász Irén művész-
tanárnőnek, mert ő volt mindennek a szellemi atyja. 

„Talán a zene az, ami beteljesíti a legmagasztosabb küldetést: össze-
köti a nemzeteket, fajokat és államokat, melyek sok szempontból idege-
nek egymás számára – egyesíti a különállókat és megbékíti az ellensége-
ket.” (dr. M. Bendiner csodálatos gondolata) Hegyi Ilona
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 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

Szerszámbolt és Gépkölcsönző 
Balatonalmádi, Gábor Áron u. 4. 

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gatterolás és gatterolt áruk!

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

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.

Láncfűrésztől a lapvibrátorig kisgépek,  
tartozékok kereskedelme és kölcsönzése

Nézzen be hozzánk!

ÚJdoNSáG: 
rönkhasító 
gép kölcsö-

nözhető már 
1500 Ft-tól!

Pályázat
Balatonalmádi Városgondnokság a helyi piac és vásár felügye-
lői, valamint a Városi köztemető gondnoki feladatainak ellátásá-
ra pályázatot hirdet:

piac- és vásárfelügyelő - temetőgondnok
munkakör betöltésére, határozatlan időtartamra.
Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra Irányadó illetmény: Mt. rendel-
kezései alapján, az iskolai végzettségnek megfelelő jogszabály-
ban előírt és garantált bér. 
Pályázati feltételek: érettségi bizonyítvány A pályázat elbírálásá-
nál előnyt jelent: hasonló területen szerzett gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai ön-
életrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. 

A jogszabályban előírt garantált bérnél magasabb bérigényt kér-
jük a pályázatban megjelölni. 
A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki. A munkakör betöltésé-
nek feltétele: büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány.
Feladatok: a mellékelt munkaköri leírásban
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 21. 12.00 óra
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 28-ig
A munkakör 2016. 01. 01. napjától betölthető
A pályázat benyújtásának lehetséges módjai: postai úton a pá-
lyázatnak a Balatonalmádi Városgondnokság címére történő 
megküldésével (8220 Balatonalmádi, Rákóczi út 43.); vagy elekt-
ronikus levélben (varosgondnoksag@balatonalmadi.hu); vagy 
személyesen a Városgondnokság irodájában.
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Angyalos Boldogasszony-kápolna
A Káptalanfüredi Lelkészség létrehozói a Ferences Rend 

veszprémi rendtársai és a település ingatlan tulajdonosai vol-
tak. Szentmisét az 1930-as évek végétől nyári időszakban egy 
magánháznál tartottak.(1) A veszprémi székeskáptalan 1937-
ben telkeket ajándékozott templom és rendház céljára a Fe-
rences Rendtartománynak. 1941-ben kezdődtek a nagysza-
básúnak ígérkező építkezések, melyek azonban a háború mi-
att félbeszakadtak.

1956 januárjában államosították a káptalanfüredi feren-
ces ingatlanokat, így a hívek főként Balatonalmádiba jártak 
szentmisére. 1956 őszén sikerült visszakapni az Iskola utca 
22. számú (felső) ingatlant, amelyen korábban elkezdődött 
a templomépítés, ám miután 1944–ben a kriptaépület és ra-
vatalozó tető alá került, a templomépítés tovább nem folyta-
tódott.

1956–ban a ravatalozó helyiségben rendezték be végül is 
azt a kápolnát, amely egészen 2000–ig, a mai formájára tör-
tént átépítésig, mint miséző hely funkcionált.

Felújítás: Az átépítésbe Csoma János plébános fogott bele. 
Visy József szobrászművész elkészítette a helyhez illő kerti 
oltárt, s elkészültek a kápolnabővítés építészeti tervei is. Az 
építés minden gondja a befejezés örömével együtt azonban 
már az utódra, Szabó János plébánosra maradt. Martin Gá-
bor építész kitartott a megkezdett épület mediterrán hangu-
lata mellett, annak merevségét tördelt vöröskő tömegekkel, 
kis toronnyal oldotta, megszűntetve ezzel a befejezetlenség 
látszatát is. A korábbinál egyszerűbb hatású belső térben jól 
érvényesül a régi kegykép, a fehérmárvány Mária-szobor és a 
Pintér László által faragott új keresztút szépsége. Az átépítés-
sel nemcsak a kápolna befogadóképessége nőtt meg, hanem 
külső és belső mivoltában is igazi „templom formát” öltött: 
kis torony ékesíti, valamint szentély, sekrestye és kórus épült 
hozzá. A kápolna – melynek újraszentelése 2000. augusztus 
6-án történt – a Boldogságos Szűz Máriának, mint Angyalos 
Boldogasszonynak pártfogása alatt áll.

Váth János író, igazgató-tanító és felesége síremléke e kápol-
nában található. Sírfelirata: „A Magyar Provansz Misztrálja” 
és gondosztója.
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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Wass Albert 

Békés, boldog karácsonyt és szerencsés új évet kívánunk minden kedves 
olvasónknak: az Új Almádi Újság szerkesztőbizottsága

Fotó: Pászti György


