
Csalló pálinka
1993-ban alapították a családi vállalkozást, amely a 

hagyományos kisüsti pálinkafőzésre alapult. 1999. ja-
nuárjában – zöldmezős beruházásként –, Balatonalmá-
di határában, a Vödör-völgyben indult bérszeszfőzde a 
környező és távolabbi lakosság legnagyobb megelégedé-
sére. A Magyarországon kialakult több száz éves kisüsti 
pálinkafőzés hagyományainak őrzése, valamint a korsze-
rű szerkezeti anyagok, a műszerezés kínálta előnyök al-
kalmazása. Fatüzelésű rézüstökben, kétszeres lepárlással 
– saválló hűtőket és tárolótartályokat alkalmazva – ké-
szül az 50%-os „kisüsti”.

2005-ben építették meg saját palackozó üzemüket. 
A kereskedelmi pálinka előállításához az alapanyagot, 
az adott gyümölcs magyarországi legjobb termőhelyei-
ről szerezik be. Kézi válogatással biztosítják, hogy csak 
érett, egészséges gyümölcs kerüljön feldolgozásra. Ter-
mékeiket a gasztronómiai élvezetek kedvelőinek szán-
ják, akik szeretik a különlegességeket, a tiszta, természe-
tes ízeket, elutasítják a világunkat elárasztó mesterséges 
aromákat, színezékeket tartalmazó termékeket és tiszte-
lik a hagyományokat. Pálinkáikat kis volumenben hoz-
zák forgalomba.

A Vödörvölgyi Pálinkaházban készült kisüsti pálinkák:
Hagyományos gyümölcsből készült pálinkák
Eperfahordóban érlelt pálinkák
Erdei és bogyós gyümölcsökből készült pálinkák
Egzotikus gyümölcságyon érlelt pálinkák
Ágyas pálinkák
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Kányádi Sándor: Ballag már 
 
Ballag már az esztendő, 
vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 
vígan fütyörészve. 
 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő.

Fotó: Milos József - Csillogás

A pókok művészete – fotó Novák László

Fotó: Pászti György Fotó: Pászti György 

Fotó: Pászti György 

Fotó: Pászti György 
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A gyógyteremben megtartott Anna-bál sikeréről szóló hírre vissza 
kell térnünk. Egyrészt a terem méreteire, másrészt a vendégek szá-
mára. A terem, mint azt az említett hírben olvashattuk 24 m hosszú 
és 8 m széles, azaz 192 m2 volt. A vendégek számát illetően annyit, 
hogy az első négyest 101 pár táncolta, ami 202 táncost jelent. Vala-
melyik adat nem helytálló, az egy táncosra jutó 0,9 m2 kevés és még 
hol van hely a zenekarnak. Színpad is volt a teremben, mint. egy is-
kolai előadás kovácsinas szereplője tanúsíthatom. Lehet, hogy csak 
később készült a nézőtér alapterületének rovására.

Véleményem szerint a táncosok száma a téves adat, reális lenne 
ötven pár, azaz 100 fő. Figyelembe kell venni azt is, hogy általában 
nem csak táncoló párok vannak a teremben. A tudósításban szere-
pel a résztvevő asszonyok és lányok névsora, abból kihagyni vala-
kit kockázatos dolog lett volna. A hölgyek névsorát illetően annyit, 
hogy közlése helytörténeti szempontból kevésbé érdekes, de a forrás 
megjelölése a későbbi kutatást segíti.

Hattyú vendéglő kerthelyisége VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. au-
gusztus 5–6. o. Kirándulás Badacsonyba. Az almádi fürdővendégek, 
július hó 30-án sikerült kirándulást rendeztek Badacsonyba. A kirán-
dulók külön hajón a „Kelén-”en mentek. csatlakoztak az almádi ven-
dégekhez többen Veszprémből, Balatonfüredről és Alső-Eörsről is. A kü-
lön hajó reggel 8 órakor indult Almádiból s délben ért Badacsonyba 
ahol a „Hableány” vendéglőben már felterített asztalok várták az érke-
zőket. Ebéd után a társaság Badacsony különféle helyeit kereste fel, leg-
többen a ritka szépségű hegyre mentek, gyönyörködve a remek kilátás-
ban. A társaság este 7 órakor gyűlt össze, búcsút vett Badacsonytól, ma-
gával vive egy szép nap feledhetetlen emlékét. Minél több ily kirándu-
lást kellene rendezni, hogy a szép balatoni vidéket fürdővendégeinkkel 
megismertessük és megkedveltessük..

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. augusztus 5–6. o. Csendőrparancs-
nokságok új beosztása. Augusztus 1-én történt új beosztás szerint ... VI. 
számú csendőrkerület első szárnyának második szakasza fog Veszprém-
ben állomásozni, a következő őrsökkel Bakonybél, Balatonalmádi

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. augusztus 5–6. o. Lőporrobbanás 
Almádiban. Egy fürdővendégnek 12 éves fia Duda Aladár, a múlt hé-
ten gyertyát akart gyújtani, de a gyufa feje lepattant és beleugrott az 
asztalon gondatlanul otthagyott, fedetlen, bádog szelencében lévő pus-
kapor közé, az felrobbant és a fiúnak az arcát összeégette, szerencsére 
azonban a szemnek semmi baja nem lett.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 április 5. szám 205. o. április 2-án 
este Járdánházy Dezsőt, a Suly szőlők felügyelőjét megtámadták, szőlő-
karókkal leütötték. Hárman voltak, a csendőrség nyomon van.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896. április 14 szám 5. o. ... A támadók 
közül egyet (Tóth Lajost a községi bíró suhanc fiát) elfogtak. Az almá-
di közbiztonsági állapotokra csinos kis világot vet az a körülmény hogy 
Járdánházyit a bíró szőllejének kapuja előtt ütötték le a merénylők és 
daczára a segélykiáltásoknak, mégsem sietett elő senki, hogy a megtá-
madott emberen segítsen. 

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 június 1. szám 5. o. Az almádi pos-
tahivatal f. hó 15-én megnyílik és szeptember 15-ig fog működni. A 
hivatal kézbesítő kerületébe Almádi községen kívül még Torgyöp pusz-
ta is beletartozik.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896. július 12. szám 6. o. Balatoni fürdő-
élet. Almádiban 7-én ismerkedési est reggel 3-ig tartott, a négyeseket 50 pár 
táncolta. Megalakult a Vigalmi Bizottság és megállapította a programmot 
a következők szerint, 8-án Tekeverseny, 11.-én Malomvölgyi társas gyalog 
kirándulás, 14.-én tombolaestély, 18-án Margit-bál, 19-én Műkedvelői 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia V.

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Új Almádi Új-
ság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádiról. 
A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható e területen? 
Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. március 
11-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

Kovács István

színi előadás, 22-én gőzhajó kirándulás Badacsonyba és Földvárra, 25-
én tombola estély, 26-án Lawn teniszverseny, 27-én gyermek bál, 30-án 
Anna-bál. Fürdővendégek névsorában Entz Géza, Ilosvay Lajos, és Zolnai 
Gyula műegyetemi tanárok nevei mellett Dalmady Győző, Véghely Dezső. 
Wolner Dezső és sok más kitűnőség szerepel.

VESZPRÉMI HÍRLAP július 26. szám, 6. o. A Balaton mellől. 
Működik a Vigalmi Bizottság, 18-án Margit-bál, 70 pár csaknem reg-
gelig ropta, 19-én iparos ifjak műkedvelői előadása után 3 óráig tánc. 
23-án Dobó siófoki színi társulata adta elő az Orpheust. Egyszóval az 
Almádiak kitűnően mulatnak.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 augusztus 2-i szám, 6. o. Kalocsai 
érsek Almádiban. Császka György érsek július 27.-én B.-Füredről át-
hajózott Almádiba, nagyobb sétát tett a kies fürdőhelyen, meglátogatta 
a fürdő kis kápolnáját, látogatást tett Véghely Dezső alispánnál is. Du. 
6 órai hajóval utazott vissza Füredre. 

Érdekes, hogy a millennium évében nem jelent meg Almádira 
vonatkozó írás a Veszprémi Hírlapban. Schildmayer Ferenc

Január elseje más, mint a többi nap. Érezzük, hogy az új évben va-
lamit alkotnunk kell, amit megfogadtunk, elképzeltünk! Pedig min-
den reggel, éreznünk kellene ugyanezt! Nem csak az új év kezdetén! 
Minden nap tesszük a dolgunkat, haladunk, de tudnunk kell, hogy 
az elvégzett munka előző napi tetteink folytatása, nem pedig egy 
teljesen új kezdete. A következő napokon is teszünk egy-egy lépést. 
Így fogjuk tudni, hogy egy napon elérjük a célunkat. Tűzzünk ki új 
célokat! Ebben, mint hallottuk, legyen a szeretet az iránytűnk! Kö-
zösségek nem működnek nélküle. A szeretet összefogást szül, ami-
vel céljainkat sokkal könnyebb megvalósítani!

Az Almádiért Közalapítvány új kuratóriuma 2015. június elején 
kezdte meg működését. Kitűzött céljainkat sikerrel elértük. 2016. 
évben is lépésről lépésre fogunk haladni. 

Fő terveink: Az Új Almádi Újság zökkenőmentes kiadása, kiadói 
tevékenység ellátása. Mint eddig is, várjuk az írásokat mindenfé-
le témában. Az e-mail címek nem változnak, ezért továbbra is a 
baujsag@gmail.com-ra várjuk a cikkeket. Balaton Játékpont fejlesz-
tése, további élményt adó játékok beszerzése. Szeretnénk 2016-ban 
is megtartani a Péter Pál napi vigadalmat, sőt kibővíteni, színesíte-
ni. Új és nagy tervünk újra megrendezni az Almádi Hattyú-bált, 
kísérőrendezvényeivel együtt. Városunkban példásan működő civil 
egyesületekkel, iskolákkal, vállalkozásokkal közös elhatározással ér-
téket teremteni, egymást segíteni, hiszen összefogással minden cé-
lunk sokkal könnyebben elérhető! 

Kívánok mindenkinek szeretetet, összefogást, és céljaik megvaló-
sítását az újévben! 

„Látod? A cinke rám repült, 
- a kis sapkám szélére ült. 
Nem fél tőlem, mert tudja jól, 
aki ránéz sapkám alól, 
az becsüli az életet. 
Boldog! Örül, hogy itt lehet! 
 
Ő befogadja a csodát. 
Neki a világ jó barát. 
Ha megpillant egy madarat, 
az boldogság, szép pillanat. 
Mert Ő mástól csak jót remél, 
s kinyílt, szerető szívvel él. 
 
Figyeld hát meg, hogy mit tanít, 
hogyan éli a napjait! 
Legyél te is boldog s szabad, 
simogasson minden szavad! 
Vezéreljen a szeretet, 
utánozd Őt, a gyereket!”

(Aranyosi Ervin: Tanulj tőle!) 
Dudás Zsolt, elnök

Fotó: Dudás Tamás

Fotó: Szögedi Miklós
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A gyógyteremben megtartott Anna-bál sikeréről szóló hírre vissza 
kell térnünk. Egyrészt a terem méreteire, másrészt a vendégek szá-
mára. A terem, mint azt az említett hírben olvashattuk 24 m hosszú 
és 8 m széles, azaz 192 m2 volt. A vendégek számát illetően annyit, 
hogy az első négyest 101 pár táncolta, ami 202 táncost jelent. Vala-
melyik adat nem helytálló, az egy táncosra jutó 0,9 m2 kevés és még 
hol van hely a zenekarnak. Színpad is volt a teremben, mint. egy is-
kolai előadás kovácsinas szereplője tanúsíthatom. Lehet, hogy csak 
később készült a nézőtér alapterületének rovására.

Véleményem szerint a táncosok száma a téves adat, reális lenne 
ötven pár, azaz 100 fő. Figyelembe kell venni azt is, hogy általában 
nem csak táncoló párok vannak a teremben. A tudósításban szere-
pel a résztvevő asszonyok és lányok névsora, abból kihagyni vala-
kit kockázatos dolog lett volna. A hölgyek névsorát illetően annyit, 
hogy közlése helytörténeti szempontból kevésbé érdekes, de a forrás 
megjelölése a későbbi kutatást segíti.

Hattyú vendéglő kerthelyisége VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. au-
gusztus 5–6. o. Kirándulás Badacsonyba. Az almádi fürdővendégek, 
július hó 30-án sikerült kirándulást rendeztek Badacsonyba. A kirán-
dulók külön hajón a „Kelén-”en mentek. csatlakoztak az almádi ven-
dégekhez többen Veszprémből, Balatonfüredről és Alső-Eörsről is. A kü-
lön hajó reggel 8 órakor indult Almádiból s délben ért Badacsonyba 
ahol a „Hableány” vendéglőben már felterített asztalok várták az érke-
zőket. Ebéd után a társaság Badacsony különféle helyeit kereste fel, leg-
többen a ritka szépségű hegyre mentek, gyönyörködve a remek kilátás-
ban. A társaság este 7 órakor gyűlt össze, búcsút vett Badacsonytól, ma-
gával vive egy szép nap feledhetetlen emlékét. Minél több ily kirándu-
lást kellene rendezni, hogy a szép balatoni vidéket fürdővendégeinkkel 
megismertessük és megkedveltessük..

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. augusztus 5–6. o. Csendőrparancs-
nokságok új beosztása. Augusztus 1-én történt új beosztás szerint ... VI. 
számú csendőrkerület első szárnyának második szakasza fog Veszprém-
ben állomásozni, a következő őrsökkel Bakonybél, Balatonalmádi

VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. augusztus 5–6. o. Lőporrobbanás 
Almádiban. Egy fürdővendégnek 12 éves fia Duda Aladár, a múlt hé-
ten gyertyát akart gyújtani, de a gyufa feje lepattant és beleugrott az 
asztalon gondatlanul otthagyott, fedetlen, bádog szelencében lévő pus-
kapor közé, az felrobbant és a fiúnak az arcát összeégette, szerencsére 
azonban a szemnek semmi baja nem lett.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 április 5. szám 205. o. április 2-án 
este Járdánházy Dezsőt, a Suly szőlők felügyelőjét megtámadták, szőlő-
karókkal leütötték. Hárman voltak, a csendőrség nyomon van.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896. április 14 szám 5. o. ... A támadók 
közül egyet (Tóth Lajost a községi bíró suhanc fiát) elfogtak. Az almá-
di közbiztonsági állapotokra csinos kis világot vet az a körülmény hogy 
Járdánházyit a bíró szőllejének kapuja előtt ütötték le a merénylők és 
daczára a segélykiáltásoknak, mégsem sietett elő senki, hogy a megtá-
madott emberen segítsen. 

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 június 1. szám 5. o. Az almádi pos-
tahivatal f. hó 15-én megnyílik és szeptember 15-ig fog működni. A 
hivatal kézbesítő kerületébe Almádi községen kívül még Torgyöp pusz-
ta is beletartozik.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896. július 12. szám 6. o. Balatoni fürdő-
élet. Almádiban 7-én ismerkedési est reggel 3-ig tartott, a négyeseket 50 pár 
táncolta. Megalakult a Vigalmi Bizottság és megállapította a programmot 
a következők szerint, 8-án Tekeverseny, 11.-én Malomvölgyi társas gyalog 
kirándulás, 14.-én tombolaestély, 18-án Margit-bál, 19-én Műkedvelői 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia V.

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Új Almádi Új-
ság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádiról. 
A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható e területen? 
Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. február 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. március 
11-én, pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 

Kovács István

színi előadás, 22-én gőzhajó kirándulás Badacsonyba és Földvárra, 25-
én tombola estély, 26-án Lawn teniszverseny, 27-én gyermek bál, 30-án 
Anna-bál. Fürdővendégek névsorában Entz Géza, Ilosvay Lajos, és Zolnai 
Gyula műegyetemi tanárok nevei mellett Dalmady Győző, Véghely Dezső. 
Wolner Dezső és sok más kitűnőség szerepel.

VESZPRÉMI HÍRLAP július 26. szám, 6. o. A Balaton mellől. 
Működik a Vigalmi Bizottság, 18-án Margit-bál, 70 pár csaknem reg-
gelig ropta, 19-én iparos ifjak műkedvelői előadása után 3 óráig tánc. 
23-án Dobó siófoki színi társulata adta elő az Orpheust. Egyszóval az 
Almádiak kitűnően mulatnak.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1896 augusztus 2-i szám, 6. o. Kalocsai 
érsek Almádiban. Császka György érsek július 27.-én B.-Füredről át-
hajózott Almádiba, nagyobb sétát tett a kies fürdőhelyen, meglátogatta 
a fürdő kis kápolnáját, látogatást tett Véghely Dezső alispánnál is. Du. 
6 órai hajóval utazott vissza Füredre. 

Érdekes, hogy a millennium évében nem jelent meg Almádira 
vonatkozó írás a Veszprémi Hírlapban. Schildmayer Ferenc

Január elseje más, mint a többi nap. Érezzük, hogy az új évben va-
lamit alkotnunk kell, amit megfogadtunk, elképzeltünk! Pedig min-
den reggel, éreznünk kellene ugyanezt! Nem csak az új év kezdetén! 
Minden nap tesszük a dolgunkat, haladunk, de tudnunk kell, hogy 
az elvégzett munka előző napi tetteink folytatása, nem pedig egy 
teljesen új kezdete. A következő napokon is teszünk egy-egy lépést. 
Így fogjuk tudni, hogy egy napon elérjük a célunkat. Tűzzünk ki új 
célokat! Ebben, mint hallottuk, legyen a szeretet az iránytűnk! Kö-
zösségek nem működnek nélküle. A szeretet összefogást szül, ami-
vel céljainkat sokkal könnyebb megvalósítani!

Az Almádiért Közalapítvány új kuratóriuma 2015. június elején 
kezdte meg működését. Kitűzött céljainkat sikerrel elértük. 2016. 
évben is lépésről lépésre fogunk haladni. 

Fő terveink: Az Új Almádi Újság zökkenőmentes kiadása, kiadói 
tevékenység ellátása. Mint eddig is, várjuk az írásokat mindenfé-
le témában. Az e-mail címek nem változnak, ezért továbbra is a 
baujsag@gmail.com-ra várjuk a cikkeket. Balaton Játékpont fejlesz-
tése, további élményt adó játékok beszerzése. Szeretnénk 2016-ban 
is megtartani a Péter Pál napi vigadalmat, sőt kibővíteni, színesíte-
ni. Új és nagy tervünk újra megrendezni az Almádi Hattyú-bált, 
kísérőrendezvényeivel együtt. Városunkban példásan működő civil 
egyesületekkel, iskolákkal, vállalkozásokkal közös elhatározással ér-
téket teremteni, egymást segíteni, hiszen összefogással minden cé-
lunk sokkal könnyebben elérhető! 

Kívánok mindenkinek szeretetet, összefogást, és céljaik megvaló-
sítását az újévben! 

„Látod? A cinke rám repült, 
- a kis sapkám szélére ült. 
Nem fél tőlem, mert tudja jól, 
aki ránéz sapkám alól, 
az becsüli az életet. 
Boldog! Örül, hogy itt lehet! 
 
Ő befogadja a csodát. 
Neki a világ jó barát. 
Ha megpillant egy madarat, 
az boldogság, szép pillanat. 
Mert Ő mástól csak jót remél, 
s kinyílt, szerető szívvel él. 
 
Figyeld hát meg, hogy mit tanít, 
hogyan éli a napjait! 
Legyél te is boldog s szabad, 
simogasson minden szavad! 
Vezéreljen a szeretet, 
utánozd Őt, a gyereket!”

(Aranyosi Ervin: Tanulj tőle!) 
Dudás Zsolt, elnök

Fotó: Dudás Tamás

Fotó: Szögedi Miklós



2016. januárALMÁDI ÚJSÁG

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 54

Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban indította Önöknek információs 
rovatát. Az új esztendőben is folytatjuk sorozatunkat annak remé-
nyében, hogy hitelességünkkel, pontosságunkkal közös jelenün-
ket és jövőnket gazdagíthatjuk. Íme, januári hírcsokrunk, melyben 
még a 2015. esztendő utolsó önkormányzati döntéseiről, városfej-
lesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munká-
járól esik szó. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben a 
2016. esztendőben is folytatódnak a megkezdett fejlesztések, me-
lyekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérze-
tének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (me-
lyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sport-
életet is szolgálják) az Új Almádi Újság e páros oldalain, illetve a 
város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy si-
keresek legyünk a tájékoztatás során, idén is szükségünk lesz az 
önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre 
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

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

A városháza hírei

Az utolsó negyedév beruházásai

Óvári messzelátó felújítása
A kivitelezés a Kiss és Rusznák Kft. munkája volt. Érdemes meg-

figyelni, hogy a mellvéd belső oldalán a régi bevésett feliratokat ere-
deti formában meghagyták. Az egész tetőszerkezetet – a korábbihoz 
képest kicsit mívesebb formában –, kicserélték. A lépcső szerkeze-
te is megújult. 

Megváltozott a városháza előtti terület arculata
A kivitelezést a Dalhart Hungary Zrt. végezte. Fontos szempont 

volt, hogy a Penny felől érkező gyalogosok akadálymentesen tudja-
nak közlekedni. Az így kialakult vöröskő támfal mögötti növénybe-
ültetés esztétikusabb a korábbi arculatnál.

A bérlet határozott időtartamra: 2016. március 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig szól. A bérleti szerződés egy alkalommal leg-
feljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő va-
lamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül telje-
sítette. A bérleti szerződés rendes felmondással nem mondható fel. 
A bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmon-
dani a bérlő tulajdonosi szerkezetében a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontjától elté-
rő változás esetén.

Az üzlet profilja: profilkötöttség nélkül, kivéve játékterem és sze-
xuális termékek boltja. A 2016. évben fizetendő minimális bérleti 
díj mértéke: nettó 33 000 Ft/hó+áfa (27%.)

A továbbiakban a pályázó által a fenti időszakra megajánlott havi 
bérleti díj képezi az éves bérleti díj megállapításának alapját, amely 
évente – első ízben 2017. év január 1-jétől –, a tárgyév január 1-ére 
visszamenőleges hatállyal, a tárgyévet megelőző év KSH által közzé-
tett fogyasztói árindex mértékével változik.

A bérleti díj havonta előre, tárgyhó 10. napjáig átutalással fizeten-
dő a Balatonalmádi Városgondnokság által kiállított számla alap-
ján, a Balatonalmádi Városgondnokság számlájára. A bérleti díj 
nem tartalmazza a rezsiköltségeket, melyeket a bérlőnek kell fizet-
nie (áramellátás, vízellátás, csatornadíj, hulladék elszállítása).

A bérlő köteles gondoskodni a helyiség burkolatainak felújításá-
ról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, a helyiséghez tartozó üzlethom-
lokzat (portál) karbantartásáról, az épület olyan berendezéseinek 
karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ stb.

Pályázati jogosultak köre: A pályázati eljárásban jogi személy, 
egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt. A pályáza-
ton olyan gazdálkodó szervezet vehet részt, amely megfelel a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésé-
nek 1. pontjában nevesített szervezet feltételeinek. 

A pályázatok benyújtási határideje: A Pályázati ajánlatokat zárt, 
cégjelzés nélküli borítékban egy eredeti és egy másolati példányban 
személyesen, vagy meghatalmazott útján a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
településfejlesztési osztályán, a 40. számú hivatali helyiségben kell 
benyújtani, ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2016. február 8-án, 
hétfőn délelőtt 11.00 óráig. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat 
a Baross G. út 60/A szám alatti üzlethelyiség bérletére”. 

A pályázatok bontására 2016. február 8-án, hétfőn délután 14.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal kistermében.

A pályázatok elbírálására a pénzügyi és gazdasági bizottság 2016. 
februári ülésén kerül sor. Eredményéről a pályázókat az elbírálást 
követő legkésőbb 15 napon belül írásban értesíti az önkormány-

zat. A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb bérleti díj 
a bérlet időtartamára.

Érdeklődni a +36 88 542445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben 2016. január 8-tól, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az üzlethelyiség megtekintésére 2016. január 14-én és 2016. ja-
nuár 21-én délelőtt 10.00–11.00 óra, 2016. január 26-án délután 
14.00–15.00 óra közötti időpontban van lehetőség 2 munkanappal 
előtte történt előzetes egyeztetés szerint.

Megújult az Óvári „messzelátó” 

Megváltozott a városháza előtti tér 

Ebben a Baross utcai épület bérelhető üzlethelyiség

Irodák itt kiadók

Irodahelyiségek kiadók – Rákóczi u. 43.
Városunk önkormányzatától a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

bérelte – a Balatonalmádi Járási Hivatal Szolgáltatási Osztály elhelye-
zésének céljára –, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen található 
irodaépületben az összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségeket. 
A szolgáltatási osztály elhelyezését önkormányzatunk a tulajdonát ké-
pező Baross Gábor út 44. szám alatti épületben biztosította.

A megüresedett irodahelyiségeket az önkormányzat nyílt, egyfor-
dulós pályázat útján kívánja bérbe adni. A leendő bérlők az irodá-
kat helyiségenként vagy helyiségcsoportonként is bérbe tudják ven-
ni vállalkozásuk méretéhez igazodva. A bérlet 2016. április 15. nap-
jától kezdődően határozatlan időtartamra szól, mindkét fél részéről 
90 napos felmondási idő kikötésével.

Az irodahelyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas – de 
nem felújított –, megtekintés szerinti állapotban kerülnek bérbe-
adásra. A bérlő a bérleményében az irodaépület rendeltetéséhez iga-
zodó tevékenységet folytathat (könyvelő iroda, tervezőiroda, bemu-
tatóterem, képviselet stb.). A bérleti díj nem tartalmazza a rezsikölt-
ségeket (víz- és csatornadíj, áramdíj, fűtési díj, takarítási díj, telep-
hely üzemeltetési díja, szemétszállítás díja), azok a bérlőt terhelik.

Várjuk az érdeklődőket a +36 88 542 445-ös telefonszámon, sze-
mélyesen pedig ügyfélfogadási időben, a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal településfejlesztési osztályán.

Üzlethelyiség kiadó – Baross G. u. 60/A
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva –, Balatonalmádi, Baross G. út 60/A szám 
alatti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadá-
sára nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület a 2015. évi utolsó ülésén több rendeletet fo-

gadott el. Módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletét, megalkotta a 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szó-
ló rendeletet és megállapította a Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetmény-kiegészítését.

A képviselő-testület felülvizsgálta a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletét, melyben többek között a gyógy-
szerkiadások viseléséhez megállapított települési támogatás havi ösz-
szegét 1500 forintról 2000 forintra, illetve a veszélyeztető rendkívü-
li élethelyzet esetében megállapítható települési támogatás összegét 
30 ezer forintról 50 ezer forintra emelte.

A képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és elfogadta a képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét. Ugyan a pénzügyi jogszabályok szerint már nem kö-
telező költségvetési koncepció készítése, de a képviselő-testület és a 
hivatal fontosnak tartotta, hogy a testület megszabja azokat a fő irá-
nyokat, amelyek az önkormányzat jövő évi – a céloknak és felada-
toknak megfelelő és biztonságos –, költségvetése tervezését megala-
pozzák.

2015. november 1-től új közbeszerzési törvény lépett hatályba. 
A képviselő-testület elfogadta az új törvénynek megfelelő közbe-
szerzési szabályzatát, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti be-
szerzésekre vonatkozó beszerzési szabályzatát. Megállapodást foga-
dott el a képviselő-testület a hajléktalan személyek ellátására a Ma-
gyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével, továbbá megál-
lapodást kötött a köztemetés kegyeleti feladatainak ellátására a Gló-
ria IT Kft.-vel.

A képviselő-testület jóváhagyta a Kelet-Balatoni Térség Önkor-
mányzati Társulása társulási megállapodásának módosítását, mely 
alapján a társulás tagja marad az önkormányzat, de a saját belső el-
lenőrzési feladatait – amiket eddig a társulás keretében végeztetett 
–, 2016-tól önállóan kívánja ellátni. Döntött a testület az önkor-
mányzat és szervei, intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tervé-
nek jóváhagyásáról is. 

A képviselő-testület támogatva a Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sület helyi és a Balaton Best Nonprofit Kft. térségi turisztikai szer-
vezetek kérelmét, biztosítja a szükséges önrészt mind a helyi, mind a 
térségi – GINOP program keretében kiírt – turisztikai pályázathoz.

Örömmel értesült a testület a lengyelországi Serock városának 
kapcsolat felvételi szándékáról, mely alapján felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségé-
vel egyeztesse a kapcsolatfelvétel részleteit.

Pályázatot írt ki a testület a korábbi munkaügyi kirendeltség el-
költözése miatt megüresedett Rákóczi utca 43. szám alatti irodahe-
lyiségek bérbeadására.
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban indította Önöknek információs 
rovatát. Az új esztendőben is folytatjuk sorozatunkat annak remé-
nyében, hogy hitelességünkkel, pontosságunkkal közös jelenün-
ket és jövőnket gazdagíthatjuk. Íme, januári hírcsokrunk, melyben 
még a 2015. esztendő utolsó önkormányzati döntéseiről, városfej-
lesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal munká-
járól esik szó. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben a 
2016. esztendőben is folytatódnak a megkezdett fejlesztések, me-
lyekkel az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérze-
tének javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (me-
lyek a közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sport-
életet is szolgálják) az Új Almádi Újság e páros oldalain, illetve a 
város honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy si-
keresek legyünk a tájékoztatás során, idén is szükségünk lesz az 
önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre 
– eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

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

A városháza hírei

Az utolsó negyedév beruházásai

Óvári messzelátó felújítása
A kivitelezés a Kiss és Rusznák Kft. munkája volt. Érdemes meg-

figyelni, hogy a mellvéd belső oldalán a régi bevésett feliratokat ere-
deti formában meghagyták. Az egész tetőszerkezetet – a korábbihoz 
képest kicsit mívesebb formában –, kicserélték. A lépcső szerkeze-
te is megújult. 

Megváltozott a városháza előtti terület arculata
A kivitelezést a Dalhart Hungary Zrt. végezte. Fontos szempont 

volt, hogy a Penny felől érkező gyalogosok akadálymentesen tudja-
nak közlekedni. Az így kialakult vöröskő támfal mögötti növénybe-
ültetés esztétikusabb a korábbi arculatnál.

A bérlet határozott időtartamra: 2016. március 1. napjától 2020. 
december 31. napjáig szól. A bérleti szerződés egy alkalommal leg-
feljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a bérlő va-
lamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül telje-
sítette. A bérleti szerződés rendes felmondással nem mondható fel. 
A bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmon-
dani a bérlő tulajdonosi szerkezetében a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésének 1. pontjától elté-
rő változás esetén.

Az üzlet profilja: profilkötöttség nélkül, kivéve játékterem és sze-
xuális termékek boltja. A 2016. évben fizetendő minimális bérleti 
díj mértéke: nettó 33 000 Ft/hó+áfa (27%.)

A továbbiakban a pályázó által a fenti időszakra megajánlott havi 
bérleti díj képezi az éves bérleti díj megállapításának alapját, amely 
évente – első ízben 2017. év január 1-jétől –, a tárgyév január 1-ére 
visszamenőleges hatállyal, a tárgyévet megelőző év KSH által közzé-
tett fogyasztói árindex mértékével változik.

A bérleti díj havonta előre, tárgyhó 10. napjáig átutalással fizeten-
dő a Balatonalmádi Városgondnokság által kiállított számla alap-
ján, a Balatonalmádi Városgondnokság számlájára. A bérleti díj 
nem tartalmazza a rezsiköltségeket, melyeket a bérlőnek kell fizet-
nie (áramellátás, vízellátás, csatornadíj, hulladék elszállítása).

A bérlő köteles gondoskodni a helyiség burkolatainak felújításá-
ról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, a helyiséghez tartozó üzlethom-
lokzat (portál) karbantartásáról, az épület olyan berendezéseinek 
karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ stb.

Pályázati jogosultak köre: A pályázati eljárásban jogi személy, 
egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt. A pályáza-
ton olyan gazdálkodó szervezet vehet részt, amely megfelel a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdésé-
nek 1. pontjában nevesített szervezet feltételeinek. 

A pályázatok benyújtási határideje: A Pályázati ajánlatokat zárt, 
cégjelzés nélküli borítékban egy eredeti és egy másolati példányban 
személyesen, vagy meghatalmazott útján a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) 
településfejlesztési osztályán, a 40. számú hivatali helyiségben kell 
benyújtani, ügyfélfogadási időben, legkésőbb 2016. február 8-án, 
hétfőn délelőtt 11.00 óráig. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat 
a Baross G. út 60/A szám alatti üzlethelyiség bérletére”. 

A pályázatok bontására 2016. február 8-án, hétfőn délután 14.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal kistermében.

A pályázatok elbírálására a pénzügyi és gazdasági bizottság 2016. 
februári ülésén kerül sor. Eredményéről a pályázókat az elbírálást 
követő legkésőbb 15 napon belül írásban értesíti az önkormány-

zat. A pályázatok elbírálásának szempontja: legmagasabb bérleti díj 
a bérlet időtartamára.

Érdeklődni a +36 88 542445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.hu e-ma-
il címen lehet. A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balaton-
almádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán 
(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben 2016. január 8-tól, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az üzlethelyiség megtekintésére 2016. január 14-én és 2016. ja-
nuár 21-én délelőtt 10.00–11.00 óra, 2016. január 26-án délután 
14.00–15.00 óra közötti időpontban van lehetőség 2 munkanappal 
előtte történt előzetes egyeztetés szerint.

Megújult az Óvári „messzelátó” 

Megváltozott a városháza előtti tér 

Ebben a Baross utcai épület bérelhető üzlethelyiség

Irodák itt kiadók

Irodahelyiségek kiadók – Rákóczi u. 43.
Városunk önkormányzatától a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

bérelte – a Balatonalmádi Járási Hivatal Szolgáltatási Osztály elhelye-
zésének céljára –, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen található 
irodaépületben az összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségeket. 
A szolgáltatási osztály elhelyezését önkormányzatunk a tulajdonát ké-
pező Baross Gábor út 44. szám alatti épületben biztosította.

A megüresedett irodahelyiségeket az önkormányzat nyílt, egyfor-
dulós pályázat útján kívánja bérbe adni. A leendő bérlők az irodá-
kat helyiségenként vagy helyiségcsoportonként is bérbe tudják ven-
ni vállalkozásuk méretéhez igazodva. A bérlet 2016. április 15. nap-
jától kezdődően határozatlan időtartamra szól, mindkét fél részéről 
90 napos felmondási idő kikötésével.

Az irodahelyiségek rendeltetésszerű használatra alkalmas – de 
nem felújított –, megtekintés szerinti állapotban kerülnek bérbe-
adásra. A bérlő a bérleményében az irodaépület rendeltetéséhez iga-
zodó tevékenységet folytathat (könyvelő iroda, tervezőiroda, bemu-
tatóterem, képviselet stb.). A bérleti díj nem tartalmazza a rezsikölt-
ségeket (víz- és csatornadíj, áramdíj, fűtési díj, takarítási díj, telep-
hely üzemeltetési díja, szemétszállítás díja), azok a bérlőt terhelik.

Várjuk az érdeklődőket a +36 88 542 445-ös telefonszámon, sze-
mélyesen pedig ügyfélfogadási időben, a Balatonalmádi Közös Ön-
kormányzati Hivatal településfejlesztési osztályán.

Üzlethelyiség kiadó – Baross G. u. 60/A
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 

pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől átruhá-
zott hatáskörében eljárva –, Balatonalmádi, Baross G. út 60/A szám 
alatti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadá-
sára nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület a 2015. évi utolsó ülésén több rendeletet fo-

gadott el. Módosította az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
rendeletét, megalkotta a 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szó-
ló rendeletet és megállapította a Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetmény-kiegészítését.

A képviselő-testület felülvizsgálta a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátásokról szóló rendeletét, melyben többek között a gyógy-
szerkiadások viseléséhez megállapított települési támogatás havi ösz-
szegét 1500 forintról 2000 forintra, illetve a veszélyeztető rendkívü-
li élethelyzet esetében megállapítható települési támogatás összegét 
30 ezer forintról 50 ezer forintra emelte.

A képviselő-testület módosította az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és elfogadta a képviselő-testület 2016. évi 
munkatervét. Ugyan a pénzügyi jogszabályok szerint már nem kö-
telező költségvetési koncepció készítése, de a képviselő-testület és a 
hivatal fontosnak tartotta, hogy a testület megszabja azokat a fő irá-
nyokat, amelyek az önkormányzat jövő évi – a céloknak és felada-
toknak megfelelő és biztonságos –, költségvetése tervezését megala-
pozzák.

2015. november 1-től új közbeszerzési törvény lépett hatályba. 
A képviselő-testület elfogadta az új törvénynek megfelelő közbe-
szerzési szabályzatát, valamint a közbeszerzési értékhatár alatti be-
szerzésekre vonatkozó beszerzési szabályzatát. Megállapodást foga-
dott el a képviselő-testület a hajléktalan személyek ellátására a Ma-
gyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével, továbbá megál-
lapodást kötött a köztemetés kegyeleti feladatainak ellátására a Gló-
ria IT Kft.-vel.

A képviselő-testület jóváhagyta a Kelet-Balatoni Térség Önkor-
mányzati Társulása társulási megállapodásának módosítását, mely 
alapján a társulás tagja marad az önkormányzat, de a saját belső el-
lenőrzési feladatait – amiket eddig a társulás keretében végeztetett 
–, 2016-tól önállóan kívánja ellátni. Döntött a testület az önkor-
mányzat és szervei, intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tervé-
nek jóváhagyásáról is. 

A képviselő-testület támogatva a Balatonalmádi Turisztikai Egye-
sület helyi és a Balaton Best Nonprofit Kft. térségi turisztikai szer-
vezetek kérelmét, biztosítja a szükséges önrészt mind a helyi, mind a 
térségi – GINOP program keretében kiírt – turisztikai pályázathoz.

Örömmel értesült a testület a lengyelországi Serock városának 
kapcsolat felvételi szándékáról, mely alapján felhatalmazza a Pol-
gármestert, hogy a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetségé-
vel egyeztesse a kapcsolatfelvétel részleteit.

Pályázatot írt ki a testület a korábbi munkaügyi kirendeltség el-
költözése miatt megüresedett Rákóczi utca 43. szám alatti irodahe-
lyiségek bérbeadására.
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KrónikaGratulálunk

2015. év díjazottjai
Balatonalmádi Város Önkormányzatának kulturális bizottsága 

2015. december 15-én tartott ülésén átadta a 2015. évi „Jó tanu-
ló – jó sportoló”, és „Kiváló kulturális tevékenységért” díjakat. Íme 
a díjazottak: 

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ

Pongrácz Flórián
Pongrácz Flórián a 

Györgyi Dénes Általános 
Iskola 8/B osztályos tanu-
lója. Közvetlenségével, re-
mek humorával, egészsé-
ges önkritikájával hamar 
kivívta gyermektársai sze-
retetét. Kiemelkedő ta-
nulmányi eredményével, 
figyelemre méltó sport-
munkájával osztálya veze-
tő személyiségévé, iskolá-
ja példa értékű tanulójá-
vá vált. Flórián az alsó és 
felső tagozat évfolyamait 
végig kitűnő, illetve jeles 
tanulmányi eredménnyel 
zárta, de emellett időt és 
energiát nem kímélve hó-
dolt szeretett sportága-
inak is. 6 éves korában 

kezdett el vízilabdázni a Balaton Vízilabda Klub igazolt játékosa-
ként. Flórián a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban tervezi to-
vábbtanulását, tudatosan építve jövőjét, sportkarrierjét. Szorgalma, 
kitartása, céltudatossága méltán vívta ki társai mellett, tanárai elis-
merését is. 

Gaschler Petra Dominika
Gaschler Petra Domi-

nika a Vörösberényi Ál-
talános Iskola 7/B osztá-
lyos tanulója. Domini-
ka nyíltszívű, becsületes, 
optimista személyiség. 
Sportolás iránti vágya, 
sportszeretete már alsó 
tagozatos korában meg-
mutatkozott. Verseny-
szerűen kézilabdázik, az 
Éles József Kézilabda Is-
kola játékosa. A sport ön-
fegyelemre, toleranciára, 
empátiára tanítja, ezeket 
példamutatóan gyakorol-
ja iskolai tevékenysége so-
rán is. A Vörösberényi Ál-
talános Iskola Diáksport-

körének kiemelkedő tagja, sikeresen, eredményesen képviseli isko-
lánkat a megmérettetéseken. Iskolai, tanulmányi munkáját is a ki-
tartás, igényesség és pontosság jellemzi. Hat éven át tartó kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredménye elismeréséül a Vörösberényi Álta-
lános Iskola ezüst oklevelét vehette át. 

Miseta Nóra 
Miseta Nóra a Magyar-

Angol Tannyelvű Gimná-
zium 11/A osztályos ta-
nulója. Tanulmányi ered-
ményei az eddigi évek so-
rán kiemelkedők, vala-
mint sporttevékenysé-
ge és versenyeredményei 
is kimagaslóak voltak, 
melyekkel mind az isko-
la, mind a város hírnevét 
emelte.

KIVÁLÓ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ

Rézmüves Miklós
Miklós a Györgyi Dé-

nes Iskola 7/B osztályos 
tanulója. Kitartóan, szor-
galmasan, pontosan végzi 
iskolai feladatait, érdek-
lődése sok mindenre ki-
terjed. Reálisan látja az is-
kolai élet adott helyzete-
it és a világ dolgait, érték-
ítélete megbízható. Ha-
tározott véleménye van, 
melyet mindig kifejezésre 
juttat, ezáltal segíti és szí-
nesíti a tanórák lendüle-

tes haladását. A közösség életében tevékenyen részt vállal, önként je-
lentkezik különböző feladatok elvégzésére, vállalásait pontosan tel-
jesíti. Évek óta meghatározó tagja az iskolai ünnepi műsoroknak. 
Teherbírása, önfegyelme, megbízhatósága példaértékű. Törekszik az 
igényes, minőségi előadásra mind a vers- és prózamondásban, mind 
a szóló-és kóruséneklésben. Énektudásával is hozzájárul az ünnepi 
műsorok színvonalának emeléséhez. A Kósa György Zeneiskolában 
szolfézst és zongorát tanul, ahol 2011-ben kezdődő zeneiskolai ta-
nulmányaiban évről évre kitűnő eredményeket ér el. Humán érdek-
lődését mutatja, hogy az ilyen jellegű tanulmányi versenyeken is si-
keresen teljesít. 

Kedves Lőrinc András
Kedves Lőrinc András a 

Vörösberényi Általános Is-
kola 7/A osztályos tanuló-
ja. András kitűnő tanul-
mányi eredményeket ért 
el és kulturális téren kima-
gasló sikerekkel büszkél-
kedhet. Többször nevelő-
testületi dicséretben része-
sült, a 6. évfolyam végén 
megkapta az Ezüst okle-
vél díjat. Kitűnő tanul-
mányi eredményei mellett 
magyar, angol, matemati-

ka és ének szaktárgyi tudását minden tanévben, magas színvonalon 
bizonyította. Fegyelmezett, jól nevelt, tisztelettudó, szolgálatkész ta-
nuló. Az iskolai kulturális gálák állandó szereplője, az iskolai műso-

rok aktív résztvevője. Iskoláját minden évben képviselte matematika, 
angol, magyar és ének tanulmányi versenyeken, melyeken szép me-
gyei eredményekkel büszkélkedhet. Zenei pályafutását mind válasz-
tott hangszerén, a zongorán, mind szolfézs tárgyból sok városi, iskolai 
és egyéb kulturális eseményen való szereplés kíséri. 

Pintér Kristóf 
Pintér Kristóf a 

Magyar-Angol Tannyel-
vű Gimnázium 13/A osz-
tályos tanulója. Kristóf 
több kulturális és mű-
vészeti területen is ki-
emelkedő teljesítmény-
ről tett tanúbizonyságot, 
melyekkel mind az isko-
la, mind a város hírnevét 
emelte. A főbb tevékeny-
ségeit: megalakulásuk óta 
az odaLÖKött KÖLtészet 
(Slam Poetry Veszprém) 

hivatalos slammere két részvétel a Slampoetry Magyarország orszá-
gos bajnokságon; K’pzavar együttes tagja, egy nagylemez és egy kis-
lemez kiadása (kiadó: Minimal Art Family); több helyi és iskolai 
rendezvényen való részvétel

 
Hódossy Réka Anna

Hódossy Réka Anna 
a zeneiskolai tevékeny-
ségek valamennyi terü-
letén aktívan részt vál-
lal és tanulmányai alatt 
kimagasló eredménye-
ket ért el. Réka 2005 
szeptembere óta tanu-
lója a zeneiskolának. Az 
első évtől kezdve lelkesen 
vett részt a közös mu-
zsikálásokban. Kezdet-
ben énekléssel: először a 
Csintekerintő kamara-

kórusban, majd később duettekben és szólóéneklésekben is jeles-
kedett. Az országos társas éneklési versenyeken 2007-től rendsze-
resen énekelhetett társaival a gálakoncerteken. Miközben hang-
szereses tanulmányaiban előre haladt, a szereplések és megméret-
tetések köre is bővült. Rendszeres résztvevője volt a megyei és re-
gionális hegedű- és zongoraversenyeknek. Szolfézs tanulmányai-
ban is kiemelkedő a teljesítménye. 

BALATONALMÁDI VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ 

Kosztyu Veronika
Már hat évesen karatézni szeretett volna, de erre sajnos nem volt le-

hetősége. Ehelyett vívott, lőtt, kosarazott, falat mászott, asztalitenisze-
zett és focizott. Utóbbiban NB I-es bajnok volt a László Kórház SC if-
júsági csapatának kapusaként. Kosztyu Veronika harmincévesen elkez-
dett deszkákat törni a puszta kezével és öt évvel a kezdetek után har-
mincöt esztendős korában lett Európa-bajnok. A budapesti születésű 
sportolónő Balatonalmádiban él, együtt oktatja a sportágat a család-
fővel. Egyesületüknek húsz tanítványa van, az ötévestől az ötvenévesig 
valamennyi korosztály képviselteti magát. Egyelőre heti két edzést tar-

tanak Vörösberényben az 
általuk üzemeltett Erőd-
teremben. A taekwon-do 
sokrétű: van benne küz-
delem, formagyakorlat, 
töréstechnika. Ez utób-
bi Veronika erőssége. A 
taekwon-do tanai: udvari-
asság, becsületesség, állha-
tatosság, önuralom, ren-
díthetetlen küzdőszellem. 
2013 márciusában szerez-
te meg a fekete övet, áp-
rilisban pedig első EB ér-

mét, a Veszprémi Taekwon-do SE versenyzőjeként. Mesterei, edzői: 
dr. Somlai János, Meilinger László és Sebestyén Pál.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 
pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől át-
ruházott hatáskörében eljárva –, 269/2015. (XII.15.) PGB határo-
zatával a 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 60/a szám alat-
ti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű volt „Zümi Zöldség-gyü-
mölcs” megnevezésű üzlethelyiség bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki. A bérlet határozott időtartamra, 2016. márci-
us 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól. A pályázatok be-
nyújtási határideje: legkésőbb 2016. február 8-án, hétfőn délelőtt 
11.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete 
354/2015. (XII.17.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
5375 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Rákó-
czi u. 43. szám alatti telephelyen lévő Irodaépület emeletén talál-
ható, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségek bérbeadá-
sára nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés 2016. április 15. napjától kezdődően határo-
zatlan időtartamra szól. A bérleti szerződés mindkét fél részéről 
90 napos felmondási idővel mondható fel.
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. március 
9-én, szerdán délelőtt 10.00 óra. Pályázat benyújtása lehetséges 
egy helyiségre, vagy helyiségcsoportra is.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a +36 88 542 445-ös te-
lefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pá-
lyázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
2016. január 13-tól, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu in-
ternetes honlapról.
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KrónikaGratulálunk

2015. év díjazottjai
Balatonalmádi Város Önkormányzatának kulturális bizottsága 

2015. december 15-én tartott ülésén átadta a 2015. évi „Jó tanu-
ló – jó sportoló”, és „Kiváló kulturális tevékenységért” díjakat. Íme 
a díjazottak: 

JÓ TANULÓ – JÓ SPORTOLÓ DÍJ

Pongrácz Flórián
Pongrácz Flórián a 

Györgyi Dénes Általános 
Iskola 8/B osztályos tanu-
lója. Közvetlenségével, re-
mek humorával, egészsé-
ges önkritikájával hamar 
kivívta gyermektársai sze-
retetét. Kiemelkedő ta-
nulmányi eredményével, 
figyelemre méltó sport-
munkájával osztálya veze-
tő személyiségévé, iskolá-
ja példa értékű tanulójá-
vá vált. Flórián az alsó és 
felső tagozat évfolyamait 
végig kitűnő, illetve jeles 
tanulmányi eredménnyel 
zárta, de emellett időt és 
energiát nem kímélve hó-
dolt szeretett sportága-
inak is. 6 éves korában 

kezdett el vízilabdázni a Balaton Vízilabda Klub igazolt játékosa-
ként. Flórián a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumban tervezi to-
vábbtanulását, tudatosan építve jövőjét, sportkarrierjét. Szorgalma, 
kitartása, céltudatossága méltán vívta ki társai mellett, tanárai elis-
merését is. 

Gaschler Petra Dominika
Gaschler Petra Domi-

nika a Vörösberényi Ál-
talános Iskola 7/B osztá-
lyos tanulója. Domini-
ka nyíltszívű, becsületes, 
optimista személyiség. 
Sportolás iránti vágya, 
sportszeretete már alsó 
tagozatos korában meg-
mutatkozott. Verseny-
szerűen kézilabdázik, az 
Éles József Kézilabda Is-
kola játékosa. A sport ön-
fegyelemre, toleranciára, 
empátiára tanítja, ezeket 
példamutatóan gyakorol-
ja iskolai tevékenysége so-
rán is. A Vörösberényi Ál-
talános Iskola Diáksport-

körének kiemelkedő tagja, sikeresen, eredményesen képviseli isko-
lánkat a megmérettetéseken. Iskolai, tanulmányi munkáját is a ki-
tartás, igényesség és pontosság jellemzi. Hat éven át tartó kitűnő 
vagy jeles tanulmányi eredménye elismeréséül a Vörösberényi Álta-
lános Iskola ezüst oklevelét vehette át. 

Miseta Nóra 
Miseta Nóra a Magyar-

Angol Tannyelvű Gimná-
zium 11/A osztályos ta-
nulója. Tanulmányi ered-
ményei az eddigi évek so-
rán kiemelkedők, vala-
mint sporttevékenysé-
ge és versenyeredményei 
is kimagaslóak voltak, 
melyekkel mind az isko-
la, mind a város hírnevét 
emelte.

KIVÁLÓ KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGÉRT DÍJ

Rézmüves Miklós
Miklós a Györgyi Dé-

nes Iskola 7/B osztályos 
tanulója. Kitartóan, szor-
galmasan, pontosan végzi 
iskolai feladatait, érdek-
lődése sok mindenre ki-
terjed. Reálisan látja az is-
kolai élet adott helyzete-
it és a világ dolgait, érték-
ítélete megbízható. Ha-
tározott véleménye van, 
melyet mindig kifejezésre 
juttat, ezáltal segíti és szí-
nesíti a tanórák lendüle-

tes haladását. A közösség életében tevékenyen részt vállal, önként je-
lentkezik különböző feladatok elvégzésére, vállalásait pontosan tel-
jesíti. Évek óta meghatározó tagja az iskolai ünnepi műsoroknak. 
Teherbírása, önfegyelme, megbízhatósága példaértékű. Törekszik az 
igényes, minőségi előadásra mind a vers- és prózamondásban, mind 
a szóló-és kóruséneklésben. Énektudásával is hozzájárul az ünnepi 
műsorok színvonalának emeléséhez. A Kósa György Zeneiskolában 
szolfézst és zongorát tanul, ahol 2011-ben kezdődő zeneiskolai ta-
nulmányaiban évről évre kitűnő eredményeket ér el. Humán érdek-
lődését mutatja, hogy az ilyen jellegű tanulmányi versenyeken is si-
keresen teljesít. 

Kedves Lőrinc András
Kedves Lőrinc András a 

Vörösberényi Általános Is-
kola 7/A osztályos tanuló-
ja. András kitűnő tanul-
mányi eredményeket ért 
el és kulturális téren kima-
gasló sikerekkel büszkél-
kedhet. Többször nevelő-
testületi dicséretben része-
sült, a 6. évfolyam végén 
megkapta az Ezüst okle-
vél díjat. Kitűnő tanul-
mányi eredményei mellett 
magyar, angol, matemati-

ka és ének szaktárgyi tudását minden tanévben, magas színvonalon 
bizonyította. Fegyelmezett, jól nevelt, tisztelettudó, szolgálatkész ta-
nuló. Az iskolai kulturális gálák állandó szereplője, az iskolai műso-

rok aktív résztvevője. Iskoláját minden évben képviselte matematika, 
angol, magyar és ének tanulmányi versenyeken, melyeken szép me-
gyei eredményekkel büszkélkedhet. Zenei pályafutását mind válasz-
tott hangszerén, a zongorán, mind szolfézs tárgyból sok városi, iskolai 
és egyéb kulturális eseményen való szereplés kíséri. 

Pintér Kristóf 
Pintér Kristóf a 

Magyar-Angol Tannyel-
vű Gimnázium 13/A osz-
tályos tanulója. Kristóf 
több kulturális és mű-
vészeti területen is ki-
emelkedő teljesítmény-
ről tett tanúbizonyságot, 
melyekkel mind az isko-
la, mind a város hírnevét 
emelte. A főbb tevékeny-
ségeit: megalakulásuk óta 
az odaLÖKött KÖLtészet 
(Slam Poetry Veszprém) 

hivatalos slammere két részvétel a Slampoetry Magyarország orszá-
gos bajnokságon; K’pzavar együttes tagja, egy nagylemez és egy kis-
lemez kiadása (kiadó: Minimal Art Family); több helyi és iskolai 
rendezvényen való részvétel

 
Hódossy Réka Anna

Hódossy Réka Anna 
a zeneiskolai tevékeny-
ségek valamennyi terü-
letén aktívan részt vál-
lal és tanulmányai alatt 
kimagasló eredménye-
ket ért el. Réka 2005 
szeptembere óta tanu-
lója a zeneiskolának. Az 
első évtől kezdve lelkesen 
vett részt a közös mu-
zsikálásokban. Kezdet-
ben énekléssel: először a 
Csintekerintő kamara-

kórusban, majd később duettekben és szólóéneklésekben is jeles-
kedett. Az országos társas éneklési versenyeken 2007-től rendsze-
resen énekelhetett társaival a gálakoncerteken. Miközben hang-
szereses tanulmányaiban előre haladt, a szereplések és megméret-
tetések köre is bővült. Rendszeres résztvevője volt a megyei és re-
gionális hegedű- és zongoraversenyeknek. Szolfézs tanulmányai-
ban is kiemelkedő a teljesítménye. 

BALATONALMÁDI VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ 

Kosztyu Veronika
Már hat évesen karatézni szeretett volna, de erre sajnos nem volt le-

hetősége. Ehelyett vívott, lőtt, kosarazott, falat mászott, asztalitenisze-
zett és focizott. Utóbbiban NB I-es bajnok volt a László Kórház SC if-
júsági csapatának kapusaként. Kosztyu Veronika harmincévesen elkez-
dett deszkákat törni a puszta kezével és öt évvel a kezdetek után har-
mincöt esztendős korában lett Európa-bajnok. A budapesti születésű 
sportolónő Balatonalmádiban él, együtt oktatja a sportágat a család-
fővel. Egyesületüknek húsz tanítványa van, az ötévestől az ötvenévesig 
valamennyi korosztály képviselteti magát. Egyelőre heti két edzést tar-

tanak Vörösberényben az 
általuk üzemeltett Erőd-
teremben. A taekwon-do 
sokrétű: van benne küz-
delem, formagyakorlat, 
töréstechnika. Ez utób-
bi Veronika erőssége. A 
taekwon-do tanai: udvari-
asság, becsületesség, állha-
tatosság, önuralom, ren-
díthetetlen küzdőszellem. 
2013 márciusában szerez-
te meg a fekete övet, áp-
rilisban pedig első EB ér-

mét, a Veszprémi Taekwon-do SE versenyzőjeként. Mesterei, edzői: 
dr. Somlai János, Meilinger László és Sebestyén Pál.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 
pénzügyi és gazdasági bizottsága – a képviselő-testülettől át-
ruházott hatáskörében eljárva –, 269/2015. (XII.15.) PGB határo-
zatával a 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 60/a szám alat-
ti ingatlanon lévő 28,5 m2 alapterületű volt „Zümi Zöldség-gyü-
mölcs” megnevezésű üzlethelyiség bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki. A bérlet határozott időtartamra, 2016. márci-
us 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól. A pályázatok be-
nyújtási határideje: legkésőbb 2016. február 8-án, hétfőn délelőtt 
11.00 óra.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a +36 88 542 445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete 
354/2015. (XII.17.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
5375 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, Rákó-
czi u. 43. szám alatti telephelyen lévő Irodaépület emeletén talál-
ható, összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségek bérbeadá-
sára nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.
A bérleti szerződés 2016. április 15. napjától kezdődően határo-
zatlan időtartamra szól. A bérleti szerződés mindkét fél részéről 
90 napos felmondási idővel mondható fel.
A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2016. március 
9-én, szerdán délelőtt 10.00 óra. Pályázat benyújtása lehetséges 
egy helyiségre, vagy helyiségcsoportra is.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a +36 88 542 445-ös te-
lefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pá-
lyázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
2016. január 13-tól, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu in-
ternetes honlapról.
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ALMÁDI ÚJSÁGGimis és zeneiskolai hírek 2016. január Györgyi iskola hírei
Újrahasznosítás és művészete
Spanyolország, Albacete – 2015. november 16-20.

A CIMBORA kirándulás

Toledo

Balatoni szolfézsverseny

A Cimbora-kiránduláson a Mesemúzeumban

Játszóházi közös daltanulás

A résztvevők Mező Imrével 

Chinchilla

Elkezdődött a közös munka Spanyolország, Görögország, Szicí-
lia, Szlovákia és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-
gium részvételével. 

Az első napon Albacete iskolájának (IES Alto de los Molinos) 
igazgatója fogadta az iskolákat képviselő tanárokat, majd kezdetét 
vette az alapos munka, melynek során a projektben kitűzött célok, 
feladatok megvalósítását tárgyaltuk meg. Megbeszéltük a további 
utazások dátumait, a találkozók programját. Kiosztásra kerültek a 
konkrét feladatok. 

Mivel a projekt egyik fő célkitűzése, hogy a diákok vállalkozási is-
mereteket is szerezzenek, egy-egy újrahasznosított műalkotás üzleti 
tervét is el kell készíteni, melyet elő is kell adniuk. Látni fogunk al-
kotás folyamatát bemutató videót és az elkészült művet ajánló rek-
lám videót. Lesz szabadtéri művészpiac, ahol a diákok el is adhat-
ják a termékeiket. 

Balatoni szolfézsverseny
2015. december 3-án Balatoni szolfézsversenyt rendeztünk a 

Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában, Balatonalmádi-
ban. A versenyre Veszprém és Somogy megyéből érkeztek zeneisko-
lai növendékek, akik bátran vállalták a megmérettetést. A délelőtt 
folyamán az írásbeli és a szóbeli feladatokat oldották meg az öt kor-
csoportban versenyző gyerekek. Délután a zsűri előtt (Rostetterné 
Nagy Rita, Horváth Guidóné és Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra) 
zajlott a verseny koncert része, melyen a gyerekek egy-egy szabadon 
választott műdalt, vagy kánont adtak elő. 

Eredményeink: Kárász Nimród ezüst, Bagoly Abigél ezüst, Mes-
ter Márton bronz, Rézmüves Ádám ezüst, Morvai Anna ezüst, 
Rézmüves Miklós arany, Bagoly Anna arany, Kedves Lőrinc - arany, 
Nádas András arany.  Huiber Gabriella

Karácsonyváró koncert vendégekkel
Minden évben az adventi időszak eljövetelével tanszaki hangver-

senyek sorozata kezdődik a balatonalmádi Kósa György Zeneisko-
lában. Idén elsőként kis zongoristáink egy csoportja lépett közönség 
elé, hogy számot adjon az elmúlt hónapok során szerzett tudásáról.

Idén talán a szokottnál is nagyobb számban hallgathattunk kará-
csonyi dallamokat két- és négykezes formában. Az elhangzott mű-
vek Mező Imre zeneszerző kifejezetten gyermekek számára készült 
munkái voltak. A hangulatos koncert végén került sor az igazi meg-
lepetésre, amikor a tanszak tanárnője Tumpek Melinda a terem hát-
só sorában szerényen meghúzódó Hambalkó Edit zongoraművészt 
és a zeneszerző Mező Imrét mutatta be a közönségnek.

Imre bácsi pár mondattal bemutatta a hetekben megjelent karácso-
nyi albumát, mesélt az ismert- és kevésbé ismert dalokról. Meghatottan 
szólt arról, hogy a feldolgozott dalok mindegyike magyar eredetű. A 
magyar zene és hagyományok életben tartása legyen közös ügyünk!-
kaptuk ezt útravaló jó tanácsként. Fűkéné Sebestyén Mónika

Adventi játszóház
A Györgyi Dénes Általános 

Iskolában idén is megszervez-
tük tanulóinknak az adventi 
játszóházat. Reggel a kicsik és 
nagyok együtt hallgatták Papp 
Veronika adventről, karácsony-
ról, szeretetről szóló gondolata-
it. Ezt közös daltanulás követ-
te, Vera néni és Ági néni gitár-
ral kísérte az éneklést. 

Ezután az alsó tagozatos gyerekek a hét „munkaállomás” valamelyi-
kére mentek, ahol a tanító nénik bemutatták a készíthető munkada-
rabokat, ezek közül a gyerekek maguk választhatták ki, melyeket sze-
retnék elkészíteni. Mindenki örömmel, kitartóan dolgozott. A nap 
végére szép ajándékokkal lettek gazdagabbak, boldogan vitték haza. 

Felső tagozatosaink mozi látogatásra mentek, az alsó tagozatosok-
nak pedig a program végén Molnár Enikő mesélt, Bendicsek Réka 
pedig citerával kísérte az időnként felcsendülő dallamokat. A rendha-
gyó munkanapon kellemesen ráhangolódtunk a közelgő ünnepekre.

Megyei diákolimpiai győzelem
A diákolimpiai játékos sor- és váltóverseny körzeti fordulóján, iskolánk 

alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel első helyezést értek el, így tovább-
jutottak a megyei versenyre, amit a Veszprém Megyei Diáksport Egyesü-
let iskolánk tornacsarnokában rendezett meg. A megyei döntőn öt iskola 
csapata mérte össze tudását az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és figyel-
met igénylő versenyszámokban. A megyei döntő óriási izgalmak köze-
pette a házigazda Györgyi Dénes Általános Iskola csapatának győzelmé-
vel zárult. Ez azt jelenti, hogy iskolánk csapata ismét kijutott az országos 
versenyre, amit január végén Szombathelyen rendeznek meg.

„KockaKobak” matematikaverseny
A „KockaKobak” Országos Matematikaversenyre iskolánkból 41 ta-

nuló (3–8. osztályig) jelentkezett. Az első forduló november 26-án 9 ré-
gióban tartották, ahol speciális felépítésű feleletfüggő labirintus tesztet 
kellett a versenyzőknek kitölteni. Diákjaink sikeresen szerepeltek a Kö-
zép-Dunántúli régióban: 3. osztály: 1. helyezett: Gáspár Bence, 3. Kör-
mendi György, 4. Kovács Réka, 4. osztály: 2. Csempesz Lara, 4. Réz-
műves Ádám, 6. osztály: 3. Schulcz Anna, 7. osztály: 5. Marton Eszter, 
6. Nádas András. A második forduló januárban Budapesten lesz, aho-
va az 1–2. helyezést elért versenyzők jutottak tovább.

Egy-egy ilyen projekt természetesen nem csak a munkáról szól, 
egymás országának, kultúrájának megismerése éppolyan fontos, ezért 
minden egyes találkozón sok színes programmal készülnek az iskolák. 

Spanyol házigazdáink is sokat tettek ennek érdekében. A városhá-
zán fogadott bennünket a kulturális osztály vezetője, megtekinthet-
tünk egy Albacete városát bemutató videót. 

Jártunk egy helyi kisszínházban, ahol Muppet bábukat készít-
hettünk, majd a helyi néptáncosok bemutatójában nem csak gyö-
nyörködhettünk, de tanulhattunk is tőlük. Jártunk Toledoban, 
Chinchillaban, vacsorázhattunk Frederico García Lorca szerelméék 
házában, melyet egy nagyon érdekes vendéglővé alakítottak. A kö-
vetkező projekttalálkozó Görögországban, Thessalonikiben lesz 
2016. áprilisában. De addig is komoly munka vár ránk, el kell ké-
szíteni egy logót, mely a projekt hivatalos logója lesz. Házi- és nem-
zetközi verseny során választjuk ki a nyertest. Poszter készül, mely a 
két projektév során informálja az iskolákba érkezőket erről az Euró-
pai Uniós támogatásról és a projekt témájáról.

Izgatottan gyülekeztünk az iskola udvarán. Mindenki nagyon 
várta a kirándulást. Az út nem tűnt hosszúnak. Az első megálló 
Budán a Mesemúzeum volt. Először óriás társasjátékot játszottunk. 
Azután három termen mentünk keresztül: üveghegy, erdő, palota. 
Kedvencünk az erdő teremben egy nagy fa volt. Azon volt egy griff-
madárfészek és egy átjáró a palotába. A múzeum után átmentünk 
Pestre a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Ott karácsonyi díszeket készí-
tettünk. Egy elegáns étteremben ebédeltünk. Ebéd közben vicces, 
zenés műsort láthattunk. Utána befejeztük a karácsonyi díszek ké-
szítését. Ezután meghallgattuk a Gárdonyi Zoltán kamarazenekar 
koncertjét. Fáradtan, de élményekkel telve hagytuk el a kivilágított 
Budapestet.  Erdős Blanka és Erdős Balázs 4. osztályos tanulók

A csapat tagjai: Ács Fanni, Perényi Dorka, Göde Petra, Varga Vik-
tória, Negro Emese, Hujber Sarolta, Gergely Gabi, Kurucz Luca, 
Udvardy Luca, Horváth Milán, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Ács 
Gergő, Körmendi György, Nagy Zsombor, Fazekas Máté, Németh 
Levente, Kutics Balázs, Geréd László, Kiss Barnabás. Felkészítő ta-
nárok: Ácsné Szalai Eszter, Dobos Ivett testnevelők
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Újrahasznosítás és művészete
Spanyolország, Albacete – 2015. november 16-20.

A CIMBORA kirándulás

Toledo

Balatoni szolfézsverseny

A Cimbora-kiránduláson a Mesemúzeumban

Játszóházi közös daltanulás

A résztvevők Mező Imrével 

Chinchilla

Elkezdődött a közös munka Spanyolország, Görögország, Szicí-
lia, Szlovákia és a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollé-
gium részvételével. 

Az első napon Albacete iskolájának (IES Alto de los Molinos) 
igazgatója fogadta az iskolákat képviselő tanárokat, majd kezdetét 
vette az alapos munka, melynek során a projektben kitűzött célok, 
feladatok megvalósítását tárgyaltuk meg. Megbeszéltük a további 
utazások dátumait, a találkozók programját. Kiosztásra kerültek a 
konkrét feladatok. 

Mivel a projekt egyik fő célkitűzése, hogy a diákok vállalkozási is-
mereteket is szerezzenek, egy-egy újrahasznosított műalkotás üzleti 
tervét is el kell készíteni, melyet elő is kell adniuk. Látni fogunk al-
kotás folyamatát bemutató videót és az elkészült művet ajánló rek-
lám videót. Lesz szabadtéri művészpiac, ahol a diákok el is adhat-
ják a termékeiket. 

Balatoni szolfézsverseny
2015. december 3-án Balatoni szolfézsversenyt rendeztünk a 

Kósa György Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában, Balatonalmádi-
ban. A versenyre Veszprém és Somogy megyéből érkeztek zeneisko-
lai növendékek, akik bátran vállalták a megmérettetést. A délelőtt 
folyamán az írásbeli és a szóbeli feladatokat oldották meg az öt kor-
csoportban versenyző gyerekek. Délután a zsűri előtt (Rostetterné 
Nagy Rita, Horváth Guidóné és Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra) 
zajlott a verseny koncert része, melyen a gyerekek egy-egy szabadon 
választott műdalt, vagy kánont adtak elő. 

Eredményeink: Kárász Nimród ezüst, Bagoly Abigél ezüst, Mes-
ter Márton bronz, Rézmüves Ádám ezüst, Morvai Anna ezüst, 
Rézmüves Miklós arany, Bagoly Anna arany, Kedves Lőrinc - arany, 
Nádas András arany.  Huiber Gabriella

Karácsonyváró koncert vendégekkel
Minden évben az adventi időszak eljövetelével tanszaki hangver-

senyek sorozata kezdődik a balatonalmádi Kósa György Zeneisko-
lában. Idén elsőként kis zongoristáink egy csoportja lépett közönség 
elé, hogy számot adjon az elmúlt hónapok során szerzett tudásáról.

Idén talán a szokottnál is nagyobb számban hallgathattunk kará-
csonyi dallamokat két- és négykezes formában. Az elhangzott mű-
vek Mező Imre zeneszerző kifejezetten gyermekek számára készült 
munkái voltak. A hangulatos koncert végén került sor az igazi meg-
lepetésre, amikor a tanszak tanárnője Tumpek Melinda a terem hát-
só sorában szerényen meghúzódó Hambalkó Edit zongoraművészt 
és a zeneszerző Mező Imrét mutatta be a közönségnek.

Imre bácsi pár mondattal bemutatta a hetekben megjelent karácso-
nyi albumát, mesélt az ismert- és kevésbé ismert dalokról. Meghatottan 
szólt arról, hogy a feldolgozott dalok mindegyike magyar eredetű. A 
magyar zene és hagyományok életben tartása legyen közös ügyünk!-
kaptuk ezt útravaló jó tanácsként. Fűkéné Sebestyén Mónika

Adventi játszóház
A Györgyi Dénes Általános 

Iskolában idén is megszervez-
tük tanulóinknak az adventi 
játszóházat. Reggel a kicsik és 
nagyok együtt hallgatták Papp 
Veronika adventről, karácsony-
ról, szeretetről szóló gondolata-
it. Ezt közös daltanulás követ-
te, Vera néni és Ági néni gitár-
ral kísérte az éneklést. 

Ezután az alsó tagozatos gyerekek a hét „munkaállomás” valamelyi-
kére mentek, ahol a tanító nénik bemutatták a készíthető munkada-
rabokat, ezek közül a gyerekek maguk választhatták ki, melyeket sze-
retnék elkészíteni. Mindenki örömmel, kitartóan dolgozott. A nap 
végére szép ajándékokkal lettek gazdagabbak, boldogan vitték haza. 

Felső tagozatosaink mozi látogatásra mentek, az alsó tagozatosok-
nak pedig a program végén Molnár Enikő mesélt, Bendicsek Réka 
pedig citerával kísérte az időnként felcsendülő dallamokat. A rendha-
gyó munkanapon kellemesen ráhangolódtunk a közelgő ünnepekre.

Megyei diákolimpiai győzelem
A diákolimpiai játékos sor- és váltóverseny körzeti fordulóján, iskolánk 

alsó tagozatos tanulói nagy fölénnyel első helyezést értek el, így tovább-
jutottak a megyei versenyre, amit a Veszprém Megyei Diáksport Egyesü-
let iskolánk tornacsarnokában rendezett meg. A megyei döntőn öt iskola 
csapata mérte össze tudását az ügyességet, gyorsaságot, kitartást és figyel-
met igénylő versenyszámokban. A megyei döntő óriási izgalmak köze-
pette a házigazda Györgyi Dénes Általános Iskola csapatának győzelmé-
vel zárult. Ez azt jelenti, hogy iskolánk csapata ismét kijutott az országos 
versenyre, amit január végén Szombathelyen rendeznek meg.

„KockaKobak” matematikaverseny
A „KockaKobak” Országos Matematikaversenyre iskolánkból 41 ta-

nuló (3–8. osztályig) jelentkezett. Az első forduló november 26-án 9 ré-
gióban tartották, ahol speciális felépítésű feleletfüggő labirintus tesztet 
kellett a versenyzőknek kitölteni. Diákjaink sikeresen szerepeltek a Kö-
zép-Dunántúli régióban: 3. osztály: 1. helyezett: Gáspár Bence, 3. Kör-
mendi György, 4. Kovács Réka, 4. osztály: 2. Csempesz Lara, 4. Réz-
műves Ádám, 6. osztály: 3. Schulcz Anna, 7. osztály: 5. Marton Eszter, 
6. Nádas András. A második forduló januárban Budapesten lesz, aho-
va az 1–2. helyezést elért versenyzők jutottak tovább.

Egy-egy ilyen projekt természetesen nem csak a munkáról szól, 
egymás országának, kultúrájának megismerése éppolyan fontos, ezért 
minden egyes találkozón sok színes programmal készülnek az iskolák. 

Spanyol házigazdáink is sokat tettek ennek érdekében. A városhá-
zán fogadott bennünket a kulturális osztály vezetője, megtekinthet-
tünk egy Albacete városát bemutató videót. 

Jártunk egy helyi kisszínházban, ahol Muppet bábukat készít-
hettünk, majd a helyi néptáncosok bemutatójában nem csak gyö-
nyörködhettünk, de tanulhattunk is tőlük. Jártunk Toledoban, 
Chinchillaban, vacsorázhattunk Frederico García Lorca szerelméék 
házában, melyet egy nagyon érdekes vendéglővé alakítottak. A kö-
vetkező projekttalálkozó Görögországban, Thessalonikiben lesz 
2016. áprilisában. De addig is komoly munka vár ránk, el kell ké-
szíteni egy logót, mely a projekt hivatalos logója lesz. Házi- és nem-
zetközi verseny során választjuk ki a nyertest. Poszter készül, mely a 
két projektév során informálja az iskolákba érkezőket erről az Euró-
pai Uniós támogatásról és a projekt témájáról.

Izgatottan gyülekeztünk az iskola udvarán. Mindenki nagyon 
várta a kirándulást. Az út nem tűnt hosszúnak. Az első megálló 
Budán a Mesemúzeum volt. Először óriás társasjátékot játszottunk. 
Azután három termen mentünk keresztül: üveghegy, erdő, palota. 
Kedvencünk az erdő teremben egy nagy fa volt. Azon volt egy griff-
madárfészek és egy átjáró a palotába. A múzeum után átmentünk 
Pestre a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Ott karácsonyi díszeket készí-
tettünk. Egy elegáns étteremben ebédeltünk. Ebéd közben vicces, 
zenés műsort láthattunk. Utána befejeztük a karácsonyi díszek ké-
szítését. Ezután meghallgattuk a Gárdonyi Zoltán kamarazenekar 
koncertjét. Fáradtan, de élményekkel telve hagytuk el a kivilágított 
Budapestet.  Erdős Blanka és Erdős Balázs 4. osztályos tanulók

A csapat tagjai: Ács Fanni, Perényi Dorka, Göde Petra, Varga Vik-
tória, Negro Emese, Hujber Sarolta, Gergely Gabi, Kurucz Luca, 
Udvardy Luca, Horváth Milán, Keil Olivér, Bécsy Bendegúz, Ács 
Gergő, Körmendi György, Nagy Zsombor, Fazekas Máté, Németh 
Levente, Kutics Balázs, Geréd László, Kiss Barnabás. Felkészítő ta-
nárok: Ácsné Szalai Eszter, Dobos Ivett testnevelők
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Civilek
Polgárőr hírek

Amikor ezen sorok íródnak, még karácsony előtt vagyunk, vi-
szont mikor önök olvassák, már közel leszünk az új év első hónap-
jának közepéhez. A polgárőrség vezetősége december 16-án értékel-
te a 2015. év teljesítését. Megállapítottuk, hogy sikerült a terveket 
végre hajtani. A szolgálatok sikeres elvégzéséhez, a szükséges ruhá-
zatokat, illetve eszközöket sikerült beszerezni. Ehhez sikeres pályá-
zatokból nyert pénzt tudtuk felhasználni. Költségvetésünk pozitív, 
kellő tartalékot tudtunk képezni. 

Az önök véleményéből kicseng, hogy jónak ítélik meg a közbiz-
tonság területén végzett munkánkat. Talán ez abból is adódik, hogy 
az idei nyár nagyon sok nyaralót hozott a Balatonra úgy, hogy a köz-
biztonság nem romlott, a városban a kisebb súlyú kukák döntöge-
tésnél több nem volt. Elmondhatjuk, hogy a profi bűnözők elke-
rülték a várost és csak reméljük, hogy ez hosszú távon is így marad. 
A 2015-ös év „nyugalma” lehetőséget adott arra, hogy a polgárőr-
ség többet foglalkozzon az idősek a betegek és a gyerekek érdekei-
vel. Sikerült feltérképezni a 70 év feletti egyedülállókat, és külterü-
leten lakó időseket, segítésnyújtás végett, ebben a rendőrség is nagy 
szerepet vállalt magára. Együttműködési szerződést kötünk a rend-
őrséggel és a Vöröskereszttel, hogy a hajléktalanoknak – illetve min-
den rászorultnak, ha vészhelyzetbe kerül –, a Vöröskereszt krízis-ko-
csija azonnal rendelkezésre áll, és a szükséges helyre szállítja a rászo-
rultat, és ez nem csak kórház lehet. Szeretnénk elérni, hogy a nagy 
bevásárlásnál gépkocsis segítséget tudjunk nyújtani. Ennek lehető-
ségéről beszámolunk az újságban. Balogh Csaba

Kosár csapat eredményei Adventi Ablaknyitó
„Ádventi házunk van, sokablakos. 
Reggelente nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.”
Ezekkel a sorokkal köszöntötték a negyedik osztályos tanulók az im-

máron többéves hagyományra visszatekintő adventi ablaknyitó rendez-
vényt. A karácsonyt megelőző, várakozással teli időszakban valamennyi 

Mikulás Muri

A csapat

Gitta Imre, Karikó Zsolt, Markó Panna, Polniczky Hanna, Szecsődi 
Botond, Kovács Barnabás

A II. korcsoportosok négyfordulós bajnokságában az első fordulót 
egy győzelemmel és egy vereséggel zártuk. Az I. korcsoportosok Bala-
tonkenesén megrendezett megyei jamboree-ján tanítványaink első he-
lyezést értek el. FAK-os kosarasaink országos bajnokságban vesznek 
részt, melyben az őszi fordulók után a Kenguru, Gyermek és Serdülő 
korosztályban a felső középmezőnyben állnak. A Diákolimpia őszi kör-
zeti fordulóját III. korcsoportos versenyzőink a második helyen zárták.

Olvasási verseny
A hagyományosan minden év őszén megrendezésre kerülő körzeti 

hangos olvasási verseny eredményei: II. évfolyam 1. helyezett: Pilászy 
Piroska Balatonkenese Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 2. helyezett: Szecsődi Botond Vörösberényi Általá-
nos Iskola, 3. helyezett: Polniczky Hanna Vörösberényi Általános Is-
kola. III. évfolyam 1. helyezett: Kovács Barnabás Vörösberényi Ál-
talános Iskola, 2. helyezett: Rozgonyi Gréta Alsóörs Endrődi Sán-
dor Református Általános Iskola és Kézilabda – Utánpótlásközpont, 
3. helyezett: Zubor Zétény Balatonkenese Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. IV. évfolyam 1. helyezett: Ko-
csis Anna Balatonkenese Pilinszky János Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, 1. helyezett: Markó Panna Vörösberényi Általá-
nos Iskola, 2. helyezett: Karikó Zsolt Vörösberényi Általános Iskola, 
3. helyezett: Gitta Imre Vörösberényi Általános Iskola

Suliváró
Iskolánk „Suliváró” programsorozatának második rendezvénye az 
adventi ünnepkörhöz kapcsolódott. A negyedik osztályos gyere-
kek mesejátékot adtak elő az óvodásoknak, majd közösen kará-
csonyi díszeket készítettek. Legvégén még illatos mézes keksz is 
került a kis kezecskékbe.
Érdemes kihasználni a „Suliváró” adta lehetőséget. Az élményt 
nyújtó játékos foglalkozásokon a gyermekek és a szülők benyo-
mást szerezhetnek az iskola belső világáról. A következő, janu-
ár 7-i programra is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság 88/542-561

***
Piac- és vásárfelügyelő – temetőgondnok személye megválto-
zott! Géczy Krisztina +36-20/805-6816

***
Közterület készenléti ügyelet hívószáma: +36 20 423 11 06 

***
Kizárólag rendkívüli, halasztást nem tűrő beavatkozást igénylő 
közterületi rendellenesség esetén hívható, munkaidőn túl, illet-
ve munkaszünetes napokon és ünnepnapokon.

***
A Balatonalmádi Városgondnokság és a Máriuskert Kft. együtt-
működése révén kapott csodálatos karácsonyi ajándékot város-
unk. A Baross utcai Hősi Emlékmű melletti tiszafákat szép, eszté-
tikus formára nyírta a helyi vállalkozó, így a növényzet is méltóvá 
vált a több mint 80 éves műemlékhez. Köszönet érte!

Felhívás
A Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör felhívja a vá-
ros lakóinak és a téma iránt érdeklődőknek figyelmét egy régóta 
esedékes ötlet megvalósítására, nevezetesen egy kálvária meg-
építésére.
1.1 A téma ötletgazdája: Honismereti és Városszépítő Kör Titkár: 
Töltési Erzsébet, Cím: 8220 Balatonalmádi, Zichy M. u. 13., tele-
fon: +36 06 30 9719 446, e-mail: erzsebet.toltesi@gmail.com 
1.2 A felhívás tárgya: Javaslat egy 14 stációs keresztút helyszíné-
re, Balatonalmádi közigazgatási határain belül, valamint javaslat 
a helyszínen belül a stációk elhelyezésére és művészeti megfor-
málására.
A helyszínre vonatkozóan ugyan beérkezett néhány javaslat, de 
szeretnénk szélesebb körből továbbiakat, melyek tartalmazzák 
az ötlet helyszínének pontos címét. 
1.3 A javaslatok beérkezésének határideje: 2016. február 29.
A javaslatok leadása: a városháza recepcióján, érkeztetéssel vagy 
Szabó János plébánosnál és a Honismereti Kör fenti címén, Tölté-
si Erzsébet titkárnak.
1.4 A beérkezett javaslatok alapján a kálvária építésének megbí-
zója: Szabó János plébános, Szent Imre plébánia, 8220 Balatonal-
mádi, Óvári Ferenc u. 28.
1.5 A felhívásra beérkezett javaslatokat, a város illetékes vezetői-
ből és a téma szakavatott ismerőiből álló testület bírálja el, János 
atya egyetértésével.
1.6 A döntés eredményeként, a legjobbnak tartott ötletek meg-
jelennek az Új Almádi Újságban, a városi honlapon, temploma-
inkban, hogy a város lakói, az egyházi közösségek tagjai megis-
merhessék és adományaikkal segíthessék annak megvalósítását. 

Töltési Erzsébet titkár 
Honismereti és Városszépítő Kör  

Balatonalmádi

A Vörösberényi Általános Iskolában a felső tagozatosoknak decem-
ber 11-én került megrendezésre a várva várt Mikulás Muri. Egész dél-
után, kifulladásig magyar slágerekre táncoltunk, buliztunk. Pihenés-
képpen a számok között vetélkedővel lazíthattunk. Az alsó tagozato-
sokhoz december 4-én látogatott el a Mikulás. Az elsősök szép mű-
sorral köszöntötték a „nagy szakállút”, aki hatalmas zsákkal érkezett 
hozzánk. Fájó szívvel búcsúztunk el tőle, de ha jók leszünk jövőre újra 
találkozunk. Itt nem ért véget az izgalom! A szülőktől mindenki ka-
pott egy igazi, Mikulásnak való sapkát, amit saját kedvünkre, ízlésünk 
szerint feldíszíthettünk. Végezetül, mint a nagyok, mi is táncos mulat-
sággal zártuk a napot.

Pannónia olvasókör
A városi könyvtárban újra elindítjuk az olvasókört. Olvasóink kí-

vánságára „Könyv és film vagy film és könyv” tematikát dolgozunk 
fel. (Büszkeség és balítélet, A király beszéde, stb.) Terveink szerint 
havonta egy alkalommal találkozunk, s lehetőséget biztosítunk a 
közös filmnézésre is. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, a +36 88 
542 514 számon és az olvasoszolgalat@upcmail.hu címen.

FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület vezetősége felhívja az egye-
sületi tagság figyelmét arra, hogy 2016. február 6-án 8.30 (megismé-
telt közgyűlés ideje 9.00) órakor alapszabály módosító és tisztségvise-
lő választó közgyűlést tartunk a Pannónia Kulturális Központban.
Minden tag jelenlétére számítunk az egyesület jövőjét meghatá-
rozó fontos eseményen. A tisztségviselő választás kapcsán tájé-
koztatjuk a tagságot arról, hogy bármely egyesületi tag bármely 
tisztségre jelölhető. Egy tag jelölheti önmagát és más tagot is.
A jelöléseket vagy Geyer Ferenc, vagy Kun Sándor, vagy dr. Réti 
György jelölőbizottsági tag (a tagok elérhetőségeit ld. a www.bashe.
hu honlapon), részére kérjük leadni. A közgyűlésen a jelölőbizott-
ság elnöke olvassa fel azon jelöltek listáját, akik a jelölést vállalták is.
Minden olyan jelölt, aki a választáson fel kíván kerülni a megválasztan-
dók listájára, egy maximum A4-es oldalon köteles leadni programját 
(azt, hogy megválasztása esetén milyen reszortot töltene be és azon 
a poszton milyen munkával szándékozik segíteni az egyesületünket.

A Vörösberényi Iskola kórusa

diák rajzban örökíti meg az ünnepkörrel kapcsolatos gondolatát. Min-
den közösség kiválasztja a legszebb alkotást és az díszíti az adott osztály 
ablakát. A közönség előtti bemutatásra ünnepélyes keretek közt kerül 
sor, a 12 osztály által szerkesztett verses-, zenés előadások kíséretében. A 
közös ünnepvárást minden évben iskolai hangverseny színesíti, Mészá-
ros Márta énektanárnő szervezésében, ahol zeneiskolás tanulóink hang-
szeres játéka teszi meghittebbé a nagy létszámú kórus karácsonyi dalait.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kósa György Városi Zene-
iskola pedagógusainak felkészítő munkájukért! Zsapka Andrea
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Civilek
Polgárőr hírek

Amikor ezen sorok íródnak, még karácsony előtt vagyunk, vi-
szont mikor önök olvassák, már közel leszünk az új év első hónap-
jának közepéhez. A polgárőrség vezetősége december 16-án értékel-
te a 2015. év teljesítését. Megállapítottuk, hogy sikerült a terveket 
végre hajtani. A szolgálatok sikeres elvégzéséhez, a szükséges ruhá-
zatokat, illetve eszközöket sikerült beszerezni. Ehhez sikeres pályá-
zatokból nyert pénzt tudtuk felhasználni. Költségvetésünk pozitív, 
kellő tartalékot tudtunk képezni. 

Az önök véleményéből kicseng, hogy jónak ítélik meg a közbiz-
tonság területén végzett munkánkat. Talán ez abból is adódik, hogy 
az idei nyár nagyon sok nyaralót hozott a Balatonra úgy, hogy a köz-
biztonság nem romlott, a városban a kisebb súlyú kukák döntöge-
tésnél több nem volt. Elmondhatjuk, hogy a profi bűnözők elke-
rülték a várost és csak reméljük, hogy ez hosszú távon is így marad. 
A 2015-ös év „nyugalma” lehetőséget adott arra, hogy a polgárőr-
ség többet foglalkozzon az idősek a betegek és a gyerekek érdekei-
vel. Sikerült feltérképezni a 70 év feletti egyedülállókat, és külterü-
leten lakó időseket, segítésnyújtás végett, ebben a rendőrség is nagy 
szerepet vállalt magára. Együttműködési szerződést kötünk a rend-
őrséggel és a Vöröskereszttel, hogy a hajléktalanoknak – illetve min-
den rászorultnak, ha vészhelyzetbe kerül –, a Vöröskereszt krízis-ko-
csija azonnal rendelkezésre áll, és a szükséges helyre szállítja a rászo-
rultat, és ez nem csak kórház lehet. Szeretnénk elérni, hogy a nagy 
bevásárlásnál gépkocsis segítséget tudjunk nyújtani. Ennek lehető-
ségéről beszámolunk az újságban. Balogh Csaba

Kosár csapat eredményei Adventi Ablaknyitó
„Ádventi házunk van, sokablakos. 
Reggelente nyitunk egy ablakot.
Benn melegen kis fehér gyertya lángol,
és árad a fény minden ablakából.
Kis ablakokkal versenyt fénylenek
csodába bámuló gyermekszemek.”
Ezekkel a sorokkal köszöntötték a negyedik osztályos tanulók az im-

máron többéves hagyományra visszatekintő adventi ablaknyitó rendez-
vényt. A karácsonyt megelőző, várakozással teli időszakban valamennyi 

Mikulás Muri

A csapat

Gitta Imre, Karikó Zsolt, Markó Panna, Polniczky Hanna, Szecsődi 
Botond, Kovács Barnabás

A II. korcsoportosok négyfordulós bajnokságában az első fordulót 
egy győzelemmel és egy vereséggel zártuk. Az I. korcsoportosok Bala-
tonkenesén megrendezett megyei jamboree-ján tanítványaink első he-
lyezést értek el. FAK-os kosarasaink országos bajnokságban vesznek 
részt, melyben az őszi fordulók után a Kenguru, Gyermek és Serdülő 
korosztályban a felső középmezőnyben állnak. A Diákolimpia őszi kör-
zeti fordulóját III. korcsoportos versenyzőink a második helyen zárták.

Olvasási verseny
A hagyományosan minden év őszén megrendezésre kerülő körzeti 

hangos olvasási verseny eredményei: II. évfolyam 1. helyezett: Pilászy 
Piroska Balatonkenese Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, 2. helyezett: Szecsődi Botond Vörösberényi Általá-
nos Iskola, 3. helyezett: Polniczky Hanna Vörösberényi Általános Is-
kola. III. évfolyam 1. helyezett: Kovács Barnabás Vörösberényi Ál-
talános Iskola, 2. helyezett: Rozgonyi Gréta Alsóörs Endrődi Sán-
dor Református Általános Iskola és Kézilabda – Utánpótlásközpont, 
3. helyezett: Zubor Zétény Balatonkenese Pilinszky János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. IV. évfolyam 1. helyezett: Ko-
csis Anna Balatonkenese Pilinszky János Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, 1. helyezett: Markó Panna Vörösberényi Általá-
nos Iskola, 2. helyezett: Karikó Zsolt Vörösberényi Általános Iskola, 
3. helyezett: Gitta Imre Vörösberényi Általános Iskola

Suliváró
Iskolánk „Suliváró” programsorozatának második rendezvénye az 
adventi ünnepkörhöz kapcsolódott. A negyedik osztályos gyere-
kek mesejátékot adtak elő az óvodásoknak, majd közösen kará-
csonyi díszeket készítettek. Legvégén még illatos mézes keksz is 
került a kis kezecskékbe.
Érdemes kihasználni a „Suliváró” adta lehetőséget. Az élményt 
nyújtó játékos foglalkozásokon a gyermekek és a szülők benyo-
mást szerezhetnek az iskola belső világáról. A következő, janu-
ár 7-i programra is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. Érdeklőd-
ni: Balatonalmádi Városgondnokság 88/542-561

***
Piac- és vásárfelügyelő – temetőgondnok személye megválto-
zott! Géczy Krisztina +36-20/805-6816

***
Közterület készenléti ügyelet hívószáma: +36 20 423 11 06 

***
Kizárólag rendkívüli, halasztást nem tűrő beavatkozást igénylő 
közterületi rendellenesség esetén hívható, munkaidőn túl, illet-
ve munkaszünetes napokon és ünnepnapokon.

***
A Balatonalmádi Városgondnokság és a Máriuskert Kft. együtt-
működése révén kapott csodálatos karácsonyi ajándékot város-
unk. A Baross utcai Hősi Emlékmű melletti tiszafákat szép, eszté-
tikus formára nyírta a helyi vállalkozó, így a növényzet is méltóvá 
vált a több mint 80 éves műemlékhez. Köszönet érte!

Felhívás
A Balatonalmádi Honismereti és Városszépítő Kör felhívja a vá-
ros lakóinak és a téma iránt érdeklődőknek figyelmét egy régóta 
esedékes ötlet megvalósítására, nevezetesen egy kálvária meg-
építésére.
1.1 A téma ötletgazdája: Honismereti és Városszépítő Kör Titkár: 
Töltési Erzsébet, Cím: 8220 Balatonalmádi, Zichy M. u. 13., tele-
fon: +36 06 30 9719 446, e-mail: erzsebet.toltesi@gmail.com 
1.2 A felhívás tárgya: Javaslat egy 14 stációs keresztút helyszíné-
re, Balatonalmádi közigazgatási határain belül, valamint javaslat 
a helyszínen belül a stációk elhelyezésére és művészeti megfor-
málására.
A helyszínre vonatkozóan ugyan beérkezett néhány javaslat, de 
szeretnénk szélesebb körből továbbiakat, melyek tartalmazzák 
az ötlet helyszínének pontos címét. 
1.3 A javaslatok beérkezésének határideje: 2016. február 29.
A javaslatok leadása: a városháza recepcióján, érkeztetéssel vagy 
Szabó János plébánosnál és a Honismereti Kör fenti címén, Tölté-
si Erzsébet titkárnak.
1.4 A beérkezett javaslatok alapján a kálvária építésének megbí-
zója: Szabó János plébános, Szent Imre plébánia, 8220 Balatonal-
mádi, Óvári Ferenc u. 28.
1.5 A felhívásra beérkezett javaslatokat, a város illetékes vezetői-
ből és a téma szakavatott ismerőiből álló testület bírálja el, János 
atya egyetértésével.
1.6 A döntés eredményeként, a legjobbnak tartott ötletek meg-
jelennek az Új Almádi Újságban, a városi honlapon, temploma-
inkban, hogy a város lakói, az egyházi közösségek tagjai megis-
merhessék és adományaikkal segíthessék annak megvalósítását. 

Töltési Erzsébet titkár 
Honismereti és Városszépítő Kör  

Balatonalmádi

A Vörösberényi Általános Iskolában a felső tagozatosoknak decem-
ber 11-én került megrendezésre a várva várt Mikulás Muri. Egész dél-
után, kifulladásig magyar slágerekre táncoltunk, buliztunk. Pihenés-
képpen a számok között vetélkedővel lazíthattunk. Az alsó tagozato-
sokhoz december 4-én látogatott el a Mikulás. Az elsősök szép mű-
sorral köszöntötték a „nagy szakállút”, aki hatalmas zsákkal érkezett 
hozzánk. Fájó szívvel búcsúztunk el tőle, de ha jók leszünk jövőre újra 
találkozunk. Itt nem ért véget az izgalom! A szülőktől mindenki ka-
pott egy igazi, Mikulásnak való sapkát, amit saját kedvünkre, ízlésünk 
szerint feldíszíthettünk. Végezetül, mint a nagyok, mi is táncos mulat-
sággal zártuk a napot.

Pannónia olvasókör
A városi könyvtárban újra elindítjuk az olvasókört. Olvasóink kí-

vánságára „Könyv és film vagy film és könyv” tematikát dolgozunk 
fel. (Büszkeség és balítélet, A király beszéde, stb.) Terveink szerint 
havonta egy alkalommal találkozunk, s lehetőséget biztosítunk a 
közös filmnézésre is. Várjuk az érdeklődők jelentkezését, a +36 88 
542 514 számon és az olvasoszolgalat@upcmail.hu címen.

FELHÍVÁS!
A Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület vezetősége felhívja az egye-
sületi tagság figyelmét arra, hogy 2016. február 6-án 8.30 (megismé-
telt közgyűlés ideje 9.00) órakor alapszabály módosító és tisztségvise-
lő választó közgyűlést tartunk a Pannónia Kulturális Központban.
Minden tag jelenlétére számítunk az egyesület jövőjét meghatá-
rozó fontos eseményen. A tisztségviselő választás kapcsán tájé-
koztatjuk a tagságot arról, hogy bármely egyesületi tag bármely 
tisztségre jelölhető. Egy tag jelölheti önmagát és más tagot is.
A jelöléseket vagy Geyer Ferenc, vagy Kun Sándor, vagy dr. Réti 
György jelölőbizottsági tag (a tagok elérhetőségeit ld. a www.bashe.
hu honlapon), részére kérjük leadni. A közgyűlésen a jelölőbizott-
ság elnöke olvassa fel azon jelöltek listáját, akik a jelölést vállalták is.
Minden olyan jelölt, aki a választáson fel kíván kerülni a megválasztan-
dók listájára, egy maximum A4-es oldalon köteles leadni programját 
(azt, hogy megválasztása esetén milyen reszortot töltene be és azon 
a poszton milyen munkával szándékozik segíteni az egyesületünket.

A Vörösberényi Iskola kórusa

diák rajzban örökíti meg az ünnepkörrel kapcsolatos gondolatát. Min-
den közösség kiválasztja a legszebb alkotást és az díszíti az adott osztály 
ablakát. A közönség előtti bemutatásra ünnepélyes keretek közt kerül 
sor, a 12 osztály által szerkesztett verses-, zenés előadások kíséretében. A 
közös ünnepvárást minden évben iskolai hangverseny színesíti, Mészá-
ros Márta énektanárnő szervezésében, ahol zeneiskolás tanulóink hang-
szeres játéka teszi meghittebbé a nagy létszámú kórus karácsonyi dalait.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a Kósa György Városi Zene-
iskola pedagógusainak felkészítő munkájukért! Zsapka Andrea
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. január közepétől február közepéig.

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

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATON JÁTÉKPONT 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – 
ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
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 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Január 15. péntek Gombászok Asztaltársasága – gyűlés 
Január 16. szombat 18 óra Almádi pódium 
Január 22. péntek 18 óra Magyar Kultúra Napja
Január 29. péntek 18 óra Szenior Akadémia
Január 30. szombat A Pannónia születésnapja
Január 31. vasárnap 8–12 óráig Bolhapiac
Kiállítás: Almádi Adventi tárlat megtekinthető január 31-ig
Február 5. péntek Zeneiskolai farsangi mulatság
Február 6. szombat Nyugdíjas Klub farsangi bálja Berényben
Február 19. péntek Szenior Akadémia
Február 20. szombat Almádi pódium
Február 25. csütörtök Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja alkalmából
Február 27. szombat 4. Almádi disznótor, téltemető tavaszköszöntő mulatság a 
Szent Erzsébet ligetben balatoni fürdőzéssel. Sztárvendég Schirilla György

Könyvtári programok
Tel.: +36 88 542 514, www.strandkonyvtar.hu
Január 23. szombat 15 óra Értékeink – Vetített képes előadás a Szent Jobb ká-
polnáról. Előadó: Szabó János atya 
Helyszín: Pannónia olvasóterem.
Az előadás után lehetőség lesz közösen elsétálni a kápolnához és megtekinte-
ni azt. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök: Lőrincz József, telefon: +36 70 366 0181
Január 12. Évnyitó megbeszélés.
Január 26. Megújuló energiaforrások itthon és Európában Előadó: dr. Domo-
kos Endre docens (Pannon Egyetem)
Január 30. Vince napi pincejárás
Február 9. Kertek, szőlők, mezők ébredése Előadó: Takács Ferenc kertészmér-
nök
Február 23. Borok kezelése. Pince munkák Előadó: dr. Borsi Lőrinc

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök: Kovács István +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Kiállítás: „Almádi 80-asok” – a Balaton Játékpontban nyitva tartási időben 
megtekinthető.
 
Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc, telefon: +36 70 339 5274
Január 4. hétfő 18 óra Boldog új évet! Az első félévi program tervezése
Január 18. hétfő 18 óra A Berhidai Kertbarátkör élete. 2015. évi tapasztalatok. 
Előadó: Kellerné Szász Anikó elnök
Február 1. hétfő 18 óra Közgyűlés. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról 
és a gazdálkodásról. Előadók: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazdasági ve-
zető, Gottschall Henrikné ellenőrző bizottsági elnök

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 4268 
Január 4-én és 8-án 15 órakor Számítógépes tanfolyam indítása kezdőknek és 
haladóknak 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola
Január 13-án szerdán 16 órától a.) Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések b.) 
Előadás: Időskori szív- és érrendszeri problémák és megelőzésük Előadó: dr. 
Nagy Sándor Péter háziorvos
Január 20-án szerdán 16-17-ig Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések
Január 27-én szerdán 16 órától Hagyományos batyus svédasztalos pótszilvesz-
ter a klubban tombolasorsolással, pezsgős koccintással. Zenés szüli napi rendez-
vény Zenél: Tóth István 
Február 10-én szerdán 16 órától a.) Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések b.) 
Egészségmegőrzés, mérések: vérnyomás,vércukorszínt, testzsír, hallásszűrés stb. 
Segítőink: Vöröskereszt alapszervezet, háziorvos, gyógyszertár

Olvasnivalók a könyvtárból
Új könyveinkből, sorozatainkból válogattunk, jó szívvel ajánljuk 

olvasásra a kicsiknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek. 

Berg Judit: Tökmagok Afrikában 
A Tökmagok 

Afrikában című 
kötetben megis-
m e rk e d h e t ü n k 
a tökmagokkal, 
Minkával, Rézi-
vel, Benővel és 
Palkóval, a négy jó 
baráttal. A legki-
sebb Minka azon-
ban Tökmag apó 
félresikerült va-
rázslata folytán 
oroszlánná válto-
zik, így a többiek-
re hárul a feladat, 
hogy megtalálják 
őt Afrikában. A 
Pagony Kiadó ez-
zel indította útjára 
a különböző olva-
sási szintekre épü-
lő sorozatát. Az 

első négy könyvet a népszerű Berg Judit írta, aki a fordulatos és iz-
galmas történetekkel észrevétlenül vezet be az egyre nehezebb szö-
vegű olvasmányokba. Az olvasást a minden oldalon megjelenő szí-
nes rajzok, a rövid és könnyű szerkezetű mondatok segítik, így vál-
hat a betűkkel most ismerkedők első önállóan olvasott könyvévé, 
de ajánljuk az olvasástól idegenkedő 2. és 3. osztályosok számára is. 
A nem összefüggő sorozat kötetei közül így mindenki megtalálhat-
ja neki megfelelő szintű könyvet.

Időfutár (1., 2., 3., 4., 5., 6.)

Rég volt olyan rádiójáték, ami ekkora népszerűségnek örvendett, 
mint az eredetileg Kossuth rádión hallhatott Időfutár. A páratlan si-
ker után könyvsorozatban is megjelent, ami hat kötetet ért meg. A 
cselekményt Hanna, a frissen Budapestre költözött hetedikes lány 
indítja el, amikor egy este egy rozsdás körzőt talál. Ezzel pedig nem 
csak egy furcsa öregember szakad a nyakába, hanem egy történel-
mi összeesküvésekkel teli veszélyes világ, néhány félelmetes öltönyös 
alakkal, akik valamiért nagyon akarják azt a körzőt. Hanna pedig 
azon veszi észre magát, hogy új barátaival egyre inkább belebonyo-
lódik a történelmi korokon átívelő nyomozásba… A regénysoroza-
tot 12 éves kortól ajánljuk, de nyugodtan kézbe vehetik azok a fel-
nőttek is, akik nem idegenkednek a modern eszközökkel folytatott 
nyomozástól és az elő-előforduló szlengtől sem. Ha pedig valaki be-
lekezd, készüljön fel arra, hogy ezt a sorozatot muszáj végig olvas-
nia, köszönhetően az igényes és fordulatokban gazdag történetnek 
és az egyedi humorral fűszerezett szereplőgárdának.

Regényes történelem 

A történelem iránt érdeklődő felnőtt olvasóink számára a General 
Press kiadó 2009-ben indult Regényes történelem sorozat bárme-
lyik kötete remek választás. Eltérően a legtöbb történelemi regény-
től nem királyok és nemesek életéről szólnak a történetek, hanem 
hétköznapi emberekről és hétköznapi sorsokról. Eddig 48 könyv je-
lent meg a sorozatban, melyek időben és térben nagyon széles ská-
lán mozognak. Kate Quinn „A császár szeretője” című műve Rómá-
ban játszódik az első században, főszereplője Thea a rabszolgalány, 
akire csodálatos hangja miatt szemet vet a kegyetlen Domitianus 
császár. Brigitte Riebe a középkor egyik legsötétebb eseménysoro-
zatát, a boszorkányüldözést eleveníti fel Lena, a Zsigmond herceg 
udvarában szolgáló szakácsnő történetén keresztül „A boszorkány és 
a herceg”-ben. Jean-Christian Petitfils „Méregkeverők”-je detektív-
regényként is olvasható kordokumentum, amely a Napkirály korá-
nak csendes gyilkosairól szól. Jean-Jacques Antier 18. században ját-
szódó regénye egy férfinak öltözött női botanikus kalandjait mutat-
ja be a Rochforttól Rio de Janeiróig tartó hajóúton a „Déli-tenge-
rek foglyai” című könyvében. Jennifer Chiaverini „A kémnő” című 
történetének középpontjában az amerikai polgárháború hősnője 
Elizabeth van Lew áll. Kate Alcott „A varrónő” című könyvben a 
Titanic elsüllyedését túlélő fiatal lány keresi a boldogságot a tragé-
dia után. Minden könyv külön világ, a történelem egy-egy szelete.

Újdonságainkról tájékozódhat a facebook oldalunkon (Pannónia 
Könyvtár), a honlapunkon (www.strandkonyvtar.hu) és immár a 
moly.hu/tagok/pannonia-konyvtar oldalon is.

 A könyvtárosok
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ALMÁDI ÚJSÁG 2016. január

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. január közepétől február közepéig.

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

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY BALATON JÁTÉKPONT 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – 
ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
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 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Január 15. péntek Gombászok Asztaltársasága – gyűlés 
Január 16. szombat 18 óra Almádi pódium 
Január 22. péntek 18 óra Magyar Kultúra Napja
Január 29. péntek 18 óra Szenior Akadémia
Január 30. szombat A Pannónia születésnapja
Január 31. vasárnap 8–12 óráig Bolhapiac
Kiállítás: Almádi Adventi tárlat megtekinthető január 31-ig
Február 5. péntek Zeneiskolai farsangi mulatság
Február 6. szombat Nyugdíjas Klub farsangi bálja Berényben
Február 19. péntek Szenior Akadémia
Február 20. szombat Almádi pódium
Február 25. csütörtök Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatainak 
emléknapja alkalmából
Február 27. szombat 4. Almádi disznótor, téltemető tavaszköszöntő mulatság a 
Szent Erzsébet ligetben balatoni fürdőzéssel. Sztárvendég Schirilla György

Könyvtári programok
Tel.: +36 88 542 514, www.strandkonyvtar.hu
Január 23. szombat 15 óra Értékeink – Vetített képes előadás a Szent Jobb ká-
polnáról. Előadó: Szabó János atya 
Helyszín: Pannónia olvasóterem.
Az előadás után lehetőség lesz közösen elsétálni a kápolnához és megtekinte-
ni azt. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök: Lőrincz József, telefon: +36 70 366 0181
Január 12. Évnyitó megbeszélés.
Január 26. Megújuló energiaforrások itthon és Európában Előadó: dr. Domo-
kos Endre docens (Pannon Egyetem)
Január 30. Vince napi pincejárás
Február 9. Kertek, szőlők, mezők ébredése Előadó: Takács Ferenc kertészmér-
nök
Február 23. Borok kezelése. Pince munkák Előadó: dr. Borsi Lőrinc

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök: Kovács István +36 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Kiállítás: „Almádi 80-asok” – a Balaton Játékpontban nyitva tartási időben 
megtekinthető.
 
Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc, telefon: +36 70 339 5274
Január 4. hétfő 18 óra Boldog új évet! Az első félévi program tervezése
Január 18. hétfő 18 óra A Berhidai Kertbarátkör élete. 2015. évi tapasztalatok. 
Előadó: Kellerné Szász Anikó elnök
Február 1. hétfő 18 óra Közgyűlés. Beszámoló a 2015. évben végzett munkáról 
és a gazdálkodásról. Előadók: Pandur Ferenc elnök, Bugovics Edit gazdasági ve-
zető, Gottschall Henrikné ellenőrző bizottsági elnök

Vörösberényi nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor telefon +36 30 902 4268 
Január 4-én és 8-án 15 órakor Számítógépes tanfolyam indítása kezdőknek és 
haladóknak 
Helyszín: Vörösberényi Általános Iskola
Január 13-án szerdán 16 órától a.) Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések b.) 
Előadás: Időskori szív- és érrendszeri problémák és megelőzésük Előadó: dr. 
Nagy Sándor Péter háziorvos
Január 20-án szerdán 16-17-ig Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések
Január 27-én szerdán 16 órától Hagyományos batyus svédasztalos pótszilvesz-
ter a klubban tombolasorsolással, pezsgős koccintással. Zenés szüli napi rendez-
vény Zenél: Tóth István 
Február 10-én szerdán 16 órától a.) Ügyelet: tagdíj és vacsora befizetések b.) 
Egészségmegőrzés, mérések: vérnyomás,vércukorszínt, testzsír, hallásszűrés stb. 
Segítőink: Vöröskereszt alapszervezet, háziorvos, gyógyszertár

Olvasnivalók a könyvtárból
Új könyveinkből, sorozatainkból válogattunk, jó szívvel ajánljuk 

olvasásra a kicsiknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek. 

Berg Judit: Tökmagok Afrikában 
A Tökmagok 

Afrikában című 
kötetben megis-
m e rk e d h e t ü n k 
a tökmagokkal, 
Minkával, Rézi-
vel, Benővel és 
Palkóval, a négy jó 
baráttal. A legki-
sebb Minka azon-
ban Tökmag apó 
félresikerült va-
rázslata folytán 
oroszlánná válto-
zik, így a többiek-
re hárul a feladat, 
hogy megtalálják 
őt Afrikában. A 
Pagony Kiadó ez-
zel indította útjára 
a különböző olva-
sási szintekre épü-
lő sorozatát. Az 

első négy könyvet a népszerű Berg Judit írta, aki a fordulatos és iz-
galmas történetekkel észrevétlenül vezet be az egyre nehezebb szö-
vegű olvasmányokba. Az olvasást a minden oldalon megjelenő szí-
nes rajzok, a rövid és könnyű szerkezetű mondatok segítik, így vál-
hat a betűkkel most ismerkedők első önállóan olvasott könyvévé, 
de ajánljuk az olvasástól idegenkedő 2. és 3. osztályosok számára is. 
A nem összefüggő sorozat kötetei közül így mindenki megtalálhat-
ja neki megfelelő szintű könyvet.

Időfutár (1., 2., 3., 4., 5., 6.)

Rég volt olyan rádiójáték, ami ekkora népszerűségnek örvendett, 
mint az eredetileg Kossuth rádión hallhatott Időfutár. A páratlan si-
ker után könyvsorozatban is megjelent, ami hat kötetet ért meg. A 
cselekményt Hanna, a frissen Budapestre költözött hetedikes lány 
indítja el, amikor egy este egy rozsdás körzőt talál. Ezzel pedig nem 
csak egy furcsa öregember szakad a nyakába, hanem egy történel-
mi összeesküvésekkel teli veszélyes világ, néhány félelmetes öltönyös 
alakkal, akik valamiért nagyon akarják azt a körzőt. Hanna pedig 
azon veszi észre magát, hogy új barátaival egyre inkább belebonyo-
lódik a történelmi korokon átívelő nyomozásba… A regénysoroza-
tot 12 éves kortól ajánljuk, de nyugodtan kézbe vehetik azok a fel-
nőttek is, akik nem idegenkednek a modern eszközökkel folytatott 
nyomozástól és az elő-előforduló szlengtől sem. Ha pedig valaki be-
lekezd, készüljön fel arra, hogy ezt a sorozatot muszáj végig olvas-
nia, köszönhetően az igényes és fordulatokban gazdag történetnek 
és az egyedi humorral fűszerezett szereplőgárdának.

Regényes történelem 

A történelem iránt érdeklődő felnőtt olvasóink számára a General 
Press kiadó 2009-ben indult Regényes történelem sorozat bárme-
lyik kötete remek választás. Eltérően a legtöbb történelemi regény-
től nem királyok és nemesek életéről szólnak a történetek, hanem 
hétköznapi emberekről és hétköznapi sorsokról. Eddig 48 könyv je-
lent meg a sorozatban, melyek időben és térben nagyon széles ská-
lán mozognak. Kate Quinn „A császár szeretője” című műve Rómá-
ban játszódik az első században, főszereplője Thea a rabszolgalány, 
akire csodálatos hangja miatt szemet vet a kegyetlen Domitianus 
császár. Brigitte Riebe a középkor egyik legsötétebb eseménysoro-
zatát, a boszorkányüldözést eleveníti fel Lena, a Zsigmond herceg 
udvarában szolgáló szakácsnő történetén keresztül „A boszorkány és 
a herceg”-ben. Jean-Christian Petitfils „Méregkeverők”-je detektív-
regényként is olvasható kordokumentum, amely a Napkirály korá-
nak csendes gyilkosairól szól. Jean-Jacques Antier 18. században ját-
szódó regénye egy férfinak öltözött női botanikus kalandjait mutat-
ja be a Rochforttól Rio de Janeiróig tartó hajóúton a „Déli-tenge-
rek foglyai” című könyvében. Jennifer Chiaverini „A kémnő” című 
történetének középpontjában az amerikai polgárháború hősnője 
Elizabeth van Lew áll. Kate Alcott „A varrónő” című könyvben a 
Titanic elsüllyedését túlélő fiatal lány keresi a boldogságot a tragé-
dia után. Minden könyv külön világ, a történelem egy-egy szelete.

Újdonságainkról tájékozódhat a facebook oldalunkon (Pannónia 
Könyvtár), a honlapunkon (www.strandkonyvtar.hu) és immár a 
moly.hu/tagok/pannonia-konyvtar oldalon is.

 A könyvtárosok
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A „berényiség” kötelez Könyvbemutató elé
Hódolat Berénynek, az egykori Szárberénynek, Vörösberénynek 

s az itteni embereknek. Kalap-emelés s kendőlengetés illetheti csak 
azokat, akik minden balszerencse és oly sok viszály mellett mindig 
példát mutatnak nekünk, legújabb kori városlakóknak. Több mint 
ezer éve kitartottak s megőrizték szorgalmukat, összetartozásukat, 
berényiségüket. Mert a berényiség nekem is egy irigylésre méltó foga-
lom. Nem véletlen: ezért is szeretnénk még többen berényiek lenni.

Hölgyeim és uraim!
Horváth József esperes úr reverendájából bújtak elő azok a helytörté-

nészek s a szellemi városalapítók, akik egy emlékezetes országos vetélke-
dő megnyerése folyamán ébredtek rá hihetetlen értékeikre. A Táj változó 
fényben címmel meghirdetett országos vetélkedő olyan helyi mozgalmat 
indított el 1979-ben, amelyet Hollóné Bering Anikó szervező munká-
ja nyomán magáévá tett minden lokálpatrióta. Ne tévesszen meg sen-
kit a szokásos jelző: a lokálpatrióta az az ember, aki mindenek felett 
tiszteli helyi gyökereit, őseit, emlékeiket és szokásaikat. 1979-ben egy 
olyan csapat jött össze, akik az egész Kárpát-medencében példát mu-
tattak hazaszeretetből. Tőlük eredeztetem azt a felbuzdulást, amelyet 
mind a mai napig egy tiszteletreméltó trió: Majbó Gábor, Schildmayer 
Ferenc és Kovács István barátaim vittek és visznek tovább. Nem egye-
dül s nem társak nélkül.

Berény etimológiája, azaz a név eredete van olyan nehéz, mint az 
eszlár, ladány, székely vagy varsány neveké. Az egyik történészi feltevés 
az, hogy a kazároktól elszakadt kabar nép törzsei lehettek, legalább is 
a helynevek tanúsága szerint. Bíborban született, azaz VII. Konstantin 
bizánci császár 950 körül írt művében először csakugyan a kabarokat 
említi, s utána jön a mindenki által kívülről fújt Nyék, Megyer, Kürt-
gyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. Ezek a kabar törzsnevek nem ma-
gyarázhatók a finnugor nyelvekből, nem magyarázhatók a török nyel-
vekből, ezért aztán a tunguz-mandzsu nyelv segítségével a valódi jelen-
tésük is megfejthetők. A Berény jelentése íjász, vagy nyilas, ami a ke-
leti eredetű avar törzseket figyelembe véve teljesen logikus is. Nem vé-
letlen, hogy az avar eredetű régészeti emlékeket számba vevő Csallány 
Dezső éppen a Vörösberény, Balatonberény, Csákberény és Mezőberény 
magyar honfoglalás előtti lelőhelyeit emelte ki. Az íjász vagy nyilas csa-
ládnevek oklevelekben nem maradtak fenn, - ritkították azokat a hódí-
tók rendesen - de a középkori latinsággal leírva a foglalkozások viszont 
igen: arcuarius, sagittarius. Az sem tagadható, hogy a magyar had-
rendben az íjászoknak vagy nyilazóknak kiemelt szerepük volt. A berin 
pedig feltételezhetően tunguz eredetű és íjász jelentéssel bír.

Igazi vörösberényi, bármennyi kutatás dacára vagy annak ellenére, 
azért másokkal együtt mégsem lehetek. Ahhoz magától értetődően itt 
kell születni, ámbár ez annál is inkább nehezebb, mert a otthonszü-
lést erősen korlátozták az utóbbi időkben. Korábban még a közpon-
ti kórház városa került az anyakönyvekbe, ezért is tartanám szeren-
csésnek, ha felnevelő települése fogalma is forgalomba kerülne kies tá-
jaink védelmében. Mielőtt még egyéb demográfiai, azaz népszaporula-
ti és prenatális, azaz születés előtti dolgokba bonyolódjék, hadd hívjam 
fel figyelmüket ismét egy földrajzi névre, amely terület a Pinkóci-csárda 
és a Csalló-féle pálinkafőzde között terpeszkedik. Kevesen tudják, hogy 
a felső gerincet valamikor a középkorban Obssadireba néven jegyezték 
be az oklevelekbe. Ember legyen a talpán – még akár berényi is – aki 
megmondja, hogy mi késztette a körmölő tintavitézt egy ilyen furane-
vű birtok leírására. Nos, a pontos meghatározás igénye, mert aki dik-
tált, az ugye magyar volt, aki meg írta az nem. Lehetett talján, azaz 
olasz vagy németalföldi; karantán, ami a karintiai labanc akkori meg-
nevezése volt, illetve bohémiai vagy polák: tehát cseh vagy lengyel, de 
magyar nem. Aki meg majd később továbbmásolta, az sem lehetett ma-
gyar, de valami értelmet kereshetett, mert Obsadireka névre keresztelte 

a helyet. Nem véletlen, hogy a XVIII. század elején már nem is hasz-
nálták, így aztán egy kisebb falu terjeszkedhetett a helyén, méghozzá 
Pinkóc néven. A berényi egyház filiája lett egészen a XX. század elejé-
ig, amikor pedig beolvadt Berénybe.

Node, mi is az az Obssadireba? Hát birtokmegnevezés, méghozzá a 
fekvése alapján. Egy birtoktestnek van ugye eleje meg vége, azaz régi 
magyar észjárás szerint fője, dereka meg fara. Ha azt mondom, hogy 
Apácafara, akkor azért többen felkapják a fejüket, mert erre viszont 
már emlékeznek. Ez a terület a XVI. század derekán Körmendre költö-
zött veszprémvölgyi apácák birtokának az alja volt, de magukkal vitték 
az összes irataikat, hogy a törökvész után visszatérve igazolni lehessen 
a jussot. 150 év hosszú idő. El is kallódott, meg is semmisült a legtöbb 
irat, ami megmaradt, az ilyen kaci-
fántos megnevezést tartalmaz, hiszen 
eredeti közegéből kiszakítva vajmi ke-
vés értelme lehet. Volt tehát értelme az 
Apácadereka, Apácafara és az Apáca-
kert hely-neveknek – az utóbbi éppen 
a berényi temető végéig húzódott.

Nos, így állok én most a jelenlegi ké-
pek, illetve a megjelent képes album 
értékes anyaga előtt. Próbálom megfej-
teni, de az ismereteim szűkösek, mint 
a gyüttmaradtaknak úgy általában és 
a bebíróknak meg különösen. Talán 
ezért vettem telket az Öreghegy északi lejtőjén és építkeztem is rajta, 
hogy legalább Vörösberényt nézegethessem, eltérően a legtöbb almádi 
polgártól, aki viszont a lágy pannon dombok és hajlatok déli lejtőin a 
Balatont csodálhatja...

Személyes emlékem a múlt századi Vörösberényről már vannak, hi-
szen két barátom okán rendszeresen látogattam az ősi erődített temp-
lomot és az újabb, azaz 1777-ben épült Loyolai Szent Ignác templo-
mot. Az egyikben a csodálatos zenei estek, a másikban az adventi bet-
lehem miatt jártam, de vonzotta legkisebb fiamat is. Úgy huszonöt éve, 
azaz negyedszázada lehetett, amikor a lenti templom előtt találkoztunk 
Horváth József esperes úrral s indultunk volna be, amikor egy édesanya 
és leánya kíséretében megérkezett nagytiszteletű Kurucz György. Mellet-
te megszólat a kislány: ” most néztük meg, hogy hol lakik a Jó Isten”. Az 
esperes úr szelíden ránézett, és csak annyit jegyzett meg neki:”talán úgy 
mondanám, hogy ahol voltatok, ott rendel a Jó isten, de lakni itt la-
kik.” Ezzel békésen mosolyogva bevonultunk mind a hatan a betlehemi 
jászol elé és olyan ökumenikus egyetértésben jöttünk ki, hogy az párját 
ritkítja még ma is. Nekem ez a mozzanat a berényiség szerves része lett.

Micsoda pillanatképek és micsoda emberek. Egészen 1864-től, 
amikor az első kép készült 1972-ig, amikor Vöröberény egyesült Ba-
latonalmádival. Valahogy ritkán láthatók ezek az emberek egyedül: 
mindig családban, kalákában, brigádban vagy csoportban – tehát él-
tető és segítő közösségben.... Hadd emeljek ki egy ősi családot a sok 
közül, méghozzá a Csomai családot. Tessék már venni a fáradtsá-
got s egyszer utánanézni, hogy egy család mit tett a szűkebb környe-
zetéért, településéért, sőt az egész megyéért. Ne tévesszék össze a nagy-
apát, a hetvenkedő Gézát és a fiát. Ezeken a képeken a mi Gézánk 
szerepel, akit mi ismerünk s becsülünk. Talán nem tévedek: a képeken 
más dinasztiákat is felfedezhetnek (Ott és Tarsó), illetve olyan esemé-
nyeket, amelyek híres berényi családok révén maradhattak meg mind 
a mai napig, azaz kívánkozhattak fényképre. Az 1914. májusi vas-
úti szerencsétlenség, a harangok elvitele a világháborús ágyúkészítés-
hez, de derűsebb színjátszó előadások, szüreti felvonulások és gabona-
cséplések is felfedezhetők. Illetve, remélem önöknek is feltűnik majd, 
hogy mennyi gyermek volt: megtöltöttek két iskolát is: a katolikust és 
a reformátust...

Akkor még volt víz a forrásokban sőt a Malom-tóban, hal a Balaton-
ban, no meg két méteres hó télen.

A rendszerváltozás talán egyik legfontosabb hozadéka, hogy kezd-
tünk ráeszmélni, hogy kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk egy-
általán és mivel tartozunk őseinknek. Mozaikszerűen széttöredezett 
múltunk összerakása persze felettébb körülményes és időigényes munka. 
Biztos vagyok abban, hogy még nagyon sok fénykép lapul a ládafiában 
vagy a szekrények mélyén s talán a padlásokon is. Nem biztos hogy itt a 
városunkban, hanem az innen kirajzottak családi kincsei között. Talán 
még külhonban is. Hadd emlékeztessek példának okáért egy angliai lá-
togatásra, amikor a Szentgyörgyi család unokája és dédunokája látoga-
tott haza, magukkal hozva Orsolya Kis János, a híres prímás és hegedű-

művész, Kiss Jancsi egyik népszerű nó-
tájának kottáját, alatta a gyöngy-be-
tűkkel írt szöveggel. A szépen dekorált 
kemény lapot egy nemzetiszín szalag 
teszi teljessé.

Hasonló példákat persze sokan tud-
nának még idézni, de a legjobb az len-
ne, ha ezek az emlékek, ezek a do-
kumentumok, ezek a hiteles források 
mind közkinccsé lehetnének.

Hölgyeim és uraim! 
Berényiek, bebírók és gyüttmaradtak! 

Ismerjék meg a múltjukat, amíg nem 
késő! A klasszikus skót szokásoktól teljesen eltérő gesztusra szeretném 
megkérni kedves mindnyájukat mielőtt még elmennének. Skóciában 
ugyanis a látogatási meghívások alkalmából rendszerint azt írják a ba-
rátaiknak a vicces házigazdák, hogy ha jöttök akkor nyugodtan rúgjá-
tok be a bejárati ajtót. Pár aggódó meghívott ilyenkor telefonon sürgő-
sen visszakérdez: Mi a fene! Kilincsetek nincs? Hogyne lenne - jön a vá-
lasz – csak mindkét hónod alatt úgyis egy whiskysüveg lesz, valahogy 
meg csak be kell jönnöd. Új vörösberényi szokást kialakítandó, kérem 
önöket hogy kimenetelkor a bal hónaljuk alatt legyen egy ilyen fantasz-
tikus könyv, a Tradeorg kiemelkedő kiadványa, a szabad jobb kezükkel 
viszont szorítsák meg Kovács Pista barátom kezét. Fantasztikus dolgot 
alkotott megint Schildmayer Ferenccel egyetemben!

Balatonalmádi, 2015. december 19. Czuczor Sándor

Köszönet!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely ré-
szére második alkalommal tárgyi adománygyűjtést szerveztünk 
a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Először is szeretném meg-
köszönni az iskola igazgatójának, Ács Atillának, hogy ismételten 
biztosította a helyszínt a gyűjtéshez. Továbbá nagyon szépen kö-
szönöm, hogy ennyien részt vettetek, mert idén több mint két-
szer annyi felajánlás érkezett, mint tavaly, ami teljes mérték-
ben tükrözi az esemény sikerességét! Bízom benne, hogy min-
dig egyre többen leszünk, akik úgy gondolják, mennyire fontos, 
hogy azoknak is segítsünk, akik az életüket tették fel arra, hogy 
az elesett, eldobott állatokon segítsenek! A Vackolósok ilyenek!!! 
Volt alkalmam személyesen látni, amikor az adományokat átad-
tam, hogy a náluk lévő állatokat mekkora szeretettel és önzetlen 
odaadással gondozzák. Ha valakik, akkor ők igazán megérdem-
lik, hogy közösségi összefogással - még ha csak időszaki jelleggel 
is-, de egy kicsit könnyítsünk a sokszor embert próbáló körülmé-
nyeiken. Ha rajtam múlik, biztosan lesz még a jövőben is hasonló 
akció, ahol továbbra is számítani fogok rátok!!! Harcos Csilla

A karácsonyhoz méltó kiállítású képes albummal jelentkezett az Al-
mádiért Közalapítvány „Almádi anno III” címmel. A kiadvány ezút-
tal az ősi városrész, Vörösberény családi és egyéb képeit gyűjti, s rend-
szerezi csokorba. A mai bemutatónak a vörösberényi kultúrház adott 
otthont, ahol a szép számmal egybegyűlt érdeklődőt Mester Ferenc, 
az intézmény igazgatója köszöntötte két kedves helyi adomával. 

A folytatásban a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán nép-
dalköre lépett fel, majd Czuczor Sándor, európai uniós jószolgálati 
nagykövet vázolta a könyv létrejöttének körülményeit, illetve a so-
káig önálló városrész, Vörösberény múltját. Hódolat Berénynek, az 
egykori Szárberénynek és a berényieknek – mondotta –, akik ezer 
éven át meg tudták őrizni „berényiségüket”. Szólt arról is, hogy a te-
lepülésnév gyökere honfoglalás előtti, s bizonyíthatóan tunguz ere-
detű, s jelentése „íjász” vagy „nyilas”.

A kiadványt két, azonos formátumú kötet előzi meg: az Almádi 
anno… és az Almádi anno II. Közös bennük egyrészt a szerző, szerkesz-
tő, Kovács István és Schildmayer Ferenc, továbbá az a sok-sok balaton-
almádi család, melynek öregjei, s ifjai összegyűjtötték elődeik és saját 
maguk fotóit. Érdekesség – tudtuk meg –, hogy a képek javarészt csalá-
dokat, csoportokat, kisebb közösségeket hoznak fel a múltból, ponto-
sabban az 1864–1972 közötti időszakból. Sok a gyerek is, s az objektív 
által megörökített hétköznapi vagy éppen ünnepi momentum.

Czuczor Sándor szerint a rendszerváltás egyik legszebb hozadé-
ka, hogy ráeszméltünk arra, hogy múltunkat addig kell megismer-
nünk, amíg nem késő. A karácsonyi hangulatot árasztó este folya-
mán (ugyancsak Kovács István szerkesztésében) egy másik, kisebb 
formátumú, ám a település történetének fontos időszakát összefog-
laló füzetecske is megjelent, mely képekkel és dokumentumokkal 
foglalja egybe a kőbányászat történetét.  Zatkalik A.

A sorozat legújabb része Vörösberényt mutatja be

Kovács István, Czuczor Sándor és a kórus

Fotó: Zatkalik A. 

Fotó: Szögedi Miklós
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A „berényiség” kötelez Könyvbemutató elé
Hódolat Berénynek, az egykori Szárberénynek, Vörösberénynek 

s az itteni embereknek. Kalap-emelés s kendőlengetés illetheti csak 
azokat, akik minden balszerencse és oly sok viszály mellett mindig 
példát mutatnak nekünk, legújabb kori városlakóknak. Több mint 
ezer éve kitartottak s megőrizték szorgalmukat, összetartozásukat, 
berényiségüket. Mert a berényiség nekem is egy irigylésre méltó foga-
lom. Nem véletlen: ezért is szeretnénk még többen berényiek lenni.

Hölgyeim és uraim!
Horváth József esperes úr reverendájából bújtak elő azok a helytörté-

nészek s a szellemi városalapítók, akik egy emlékezetes országos vetélke-
dő megnyerése folyamán ébredtek rá hihetetlen értékeikre. A Táj változó 
fényben címmel meghirdetett országos vetélkedő olyan helyi mozgalmat 
indított el 1979-ben, amelyet Hollóné Bering Anikó szervező munká-
ja nyomán magáévá tett minden lokálpatrióta. Ne tévesszen meg sen-
kit a szokásos jelző: a lokálpatrióta az az ember, aki mindenek felett 
tiszteli helyi gyökereit, őseit, emlékeiket és szokásaikat. 1979-ben egy 
olyan csapat jött össze, akik az egész Kárpát-medencében példát mu-
tattak hazaszeretetből. Tőlük eredeztetem azt a felbuzdulást, amelyet 
mind a mai napig egy tiszteletreméltó trió: Majbó Gábor, Schildmayer 
Ferenc és Kovács István barátaim vittek és visznek tovább. Nem egye-
dül s nem társak nélkül.

Berény etimológiája, azaz a név eredete van olyan nehéz, mint az 
eszlár, ladány, székely vagy varsány neveké. Az egyik történészi feltevés 
az, hogy a kazároktól elszakadt kabar nép törzsei lehettek, legalább is 
a helynevek tanúsága szerint. Bíborban született, azaz VII. Konstantin 
bizánci császár 950 körül írt művében először csakugyan a kabarokat 
említi, s utána jön a mindenki által kívülről fújt Nyék, Megyer, Kürt-
gyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. Ezek a kabar törzsnevek nem ma-
gyarázhatók a finnugor nyelvekből, nem magyarázhatók a török nyel-
vekből, ezért aztán a tunguz-mandzsu nyelv segítségével a valódi jelen-
tésük is megfejthetők. A Berény jelentése íjász, vagy nyilas, ami a ke-
leti eredetű avar törzseket figyelembe véve teljesen logikus is. Nem vé-
letlen, hogy az avar eredetű régészeti emlékeket számba vevő Csallány 
Dezső éppen a Vörösberény, Balatonberény, Csákberény és Mezőberény 
magyar honfoglalás előtti lelőhelyeit emelte ki. Az íjász vagy nyilas csa-
ládnevek oklevelekben nem maradtak fenn, - ritkították azokat a hódí-
tók rendesen - de a középkori latinsággal leírva a foglalkozások viszont 
igen: arcuarius, sagittarius. Az sem tagadható, hogy a magyar had-
rendben az íjászoknak vagy nyilazóknak kiemelt szerepük volt. A berin 
pedig feltételezhetően tunguz eredetű és íjász jelentéssel bír.

Igazi vörösberényi, bármennyi kutatás dacára vagy annak ellenére, 
azért másokkal együtt mégsem lehetek. Ahhoz magától értetődően itt 
kell születni, ámbár ez annál is inkább nehezebb, mert a otthonszü-
lést erősen korlátozták az utóbbi időkben. Korábban még a közpon-
ti kórház városa került az anyakönyvekbe, ezért is tartanám szeren-
csésnek, ha felnevelő települése fogalma is forgalomba kerülne kies tá-
jaink védelmében. Mielőtt még egyéb demográfiai, azaz népszaporula-
ti és prenatális, azaz születés előtti dolgokba bonyolódjék, hadd hívjam 
fel figyelmüket ismét egy földrajzi névre, amely terület a Pinkóci-csárda 
és a Csalló-féle pálinkafőzde között terpeszkedik. Kevesen tudják, hogy 
a felső gerincet valamikor a középkorban Obssadireba néven jegyezték 
be az oklevelekbe. Ember legyen a talpán – még akár berényi is – aki 
megmondja, hogy mi késztette a körmölő tintavitézt egy ilyen furane-
vű birtok leírására. Nos, a pontos meghatározás igénye, mert aki dik-
tált, az ugye magyar volt, aki meg írta az nem. Lehetett talján, azaz 
olasz vagy németalföldi; karantán, ami a karintiai labanc akkori meg-
nevezése volt, illetve bohémiai vagy polák: tehát cseh vagy lengyel, de 
magyar nem. Aki meg majd később továbbmásolta, az sem lehetett ma-
gyar, de valami értelmet kereshetett, mert Obsadireka névre keresztelte 

a helyet. Nem véletlen, hogy a XVIII. század elején már nem is hasz-
nálták, így aztán egy kisebb falu terjeszkedhetett a helyén, méghozzá 
Pinkóc néven. A berényi egyház filiája lett egészen a XX. század elejé-
ig, amikor pedig beolvadt Berénybe.

Node, mi is az az Obssadireba? Hát birtokmegnevezés, méghozzá a 
fekvése alapján. Egy birtoktestnek van ugye eleje meg vége, azaz régi 
magyar észjárás szerint fője, dereka meg fara. Ha azt mondom, hogy 
Apácafara, akkor azért többen felkapják a fejüket, mert erre viszont 
már emlékeznek. Ez a terület a XVI. század derekán Körmendre költö-
zött veszprémvölgyi apácák birtokának az alja volt, de magukkal vitték 
az összes irataikat, hogy a törökvész után visszatérve igazolni lehessen 
a jussot. 150 év hosszú idő. El is kallódott, meg is semmisült a legtöbb 
irat, ami megmaradt, az ilyen kaci-
fántos megnevezést tartalmaz, hiszen 
eredeti közegéből kiszakítva vajmi ke-
vés értelme lehet. Volt tehát értelme az 
Apácadereka, Apácafara és az Apáca-
kert hely-neveknek – az utóbbi éppen 
a berényi temető végéig húzódott.

Nos, így állok én most a jelenlegi ké-
pek, illetve a megjelent képes album 
értékes anyaga előtt. Próbálom megfej-
teni, de az ismereteim szűkösek, mint 
a gyüttmaradtaknak úgy általában és 
a bebíróknak meg különösen. Talán 
ezért vettem telket az Öreghegy északi lejtőjén és építkeztem is rajta, 
hogy legalább Vörösberényt nézegethessem, eltérően a legtöbb almádi 
polgártól, aki viszont a lágy pannon dombok és hajlatok déli lejtőin a 
Balatont csodálhatja...

Személyes emlékem a múlt századi Vörösberényről már vannak, hi-
szen két barátom okán rendszeresen látogattam az ősi erődített temp-
lomot és az újabb, azaz 1777-ben épült Loyolai Szent Ignác templo-
mot. Az egyikben a csodálatos zenei estek, a másikban az adventi bet-
lehem miatt jártam, de vonzotta legkisebb fiamat is. Úgy huszonöt éve, 
azaz negyedszázada lehetett, amikor a lenti templom előtt találkoztunk 
Horváth József esperes úrral s indultunk volna be, amikor egy édesanya 
és leánya kíséretében megérkezett nagytiszteletű Kurucz György. Mellet-
te megszólat a kislány: ” most néztük meg, hogy hol lakik a Jó Isten”. Az 
esperes úr szelíden ránézett, és csak annyit jegyzett meg neki:”talán úgy 
mondanám, hogy ahol voltatok, ott rendel a Jó isten, de lakni itt la-
kik.” Ezzel békésen mosolyogva bevonultunk mind a hatan a betlehemi 
jászol elé és olyan ökumenikus egyetértésben jöttünk ki, hogy az párját 
ritkítja még ma is. Nekem ez a mozzanat a berényiség szerves része lett.

Micsoda pillanatképek és micsoda emberek. Egészen 1864-től, 
amikor az első kép készült 1972-ig, amikor Vöröberény egyesült Ba-
latonalmádival. Valahogy ritkán láthatók ezek az emberek egyedül: 
mindig családban, kalákában, brigádban vagy csoportban – tehát él-
tető és segítő közösségben.... Hadd emeljek ki egy ősi családot a sok 
közül, méghozzá a Csomai családot. Tessék már venni a fáradtsá-
got s egyszer utánanézni, hogy egy család mit tett a szűkebb környe-
zetéért, településéért, sőt az egész megyéért. Ne tévesszék össze a nagy-
apát, a hetvenkedő Gézát és a fiát. Ezeken a képeken a mi Gézánk 
szerepel, akit mi ismerünk s becsülünk. Talán nem tévedek: a képeken 
más dinasztiákat is felfedezhetnek (Ott és Tarsó), illetve olyan esemé-
nyeket, amelyek híres berényi családok révén maradhattak meg mind 
a mai napig, azaz kívánkozhattak fényképre. Az 1914. májusi vas-
úti szerencsétlenség, a harangok elvitele a világháborús ágyúkészítés-
hez, de derűsebb színjátszó előadások, szüreti felvonulások és gabona-
cséplések is felfedezhetők. Illetve, remélem önöknek is feltűnik majd, 
hogy mennyi gyermek volt: megtöltöttek két iskolát is: a katolikust és 
a reformátust...

Akkor még volt víz a forrásokban sőt a Malom-tóban, hal a Balaton-
ban, no meg két méteres hó télen.

A rendszerváltozás talán egyik legfontosabb hozadéka, hogy kezd-
tünk ráeszmélni, hogy kik is vagyunk valójában, honnan jöttünk egy-
általán és mivel tartozunk őseinknek. Mozaikszerűen széttöredezett 
múltunk összerakása persze felettébb körülményes és időigényes munka. 
Biztos vagyok abban, hogy még nagyon sok fénykép lapul a ládafiában 
vagy a szekrények mélyén s talán a padlásokon is. Nem biztos hogy itt a 
városunkban, hanem az innen kirajzottak családi kincsei között. Talán 
még külhonban is. Hadd emlékeztessek példának okáért egy angliai lá-
togatásra, amikor a Szentgyörgyi család unokája és dédunokája látoga-
tott haza, magukkal hozva Orsolya Kis János, a híres prímás és hegedű-

művész, Kiss Jancsi egyik népszerű nó-
tájának kottáját, alatta a gyöngy-be-
tűkkel írt szöveggel. A szépen dekorált 
kemény lapot egy nemzetiszín szalag 
teszi teljessé.

Hasonló példákat persze sokan tud-
nának még idézni, de a legjobb az len-
ne, ha ezek az emlékek, ezek a do-
kumentumok, ezek a hiteles források 
mind közkinccsé lehetnének.

Hölgyeim és uraim! 
Berényiek, bebírók és gyüttmaradtak! 

Ismerjék meg a múltjukat, amíg nem 
késő! A klasszikus skót szokásoktól teljesen eltérő gesztusra szeretném 
megkérni kedves mindnyájukat mielőtt még elmennének. Skóciában 
ugyanis a látogatási meghívások alkalmából rendszerint azt írják a ba-
rátaiknak a vicces házigazdák, hogy ha jöttök akkor nyugodtan rúgjá-
tok be a bejárati ajtót. Pár aggódó meghívott ilyenkor telefonon sürgő-
sen visszakérdez: Mi a fene! Kilincsetek nincs? Hogyne lenne - jön a vá-
lasz – csak mindkét hónod alatt úgyis egy whiskysüveg lesz, valahogy 
meg csak be kell jönnöd. Új vörösberényi szokást kialakítandó, kérem 
önöket hogy kimenetelkor a bal hónaljuk alatt legyen egy ilyen fantasz-
tikus könyv, a Tradeorg kiemelkedő kiadványa, a szabad jobb kezükkel 
viszont szorítsák meg Kovács Pista barátom kezét. Fantasztikus dolgot 
alkotott megint Schildmayer Ferenccel egyetemben!

Balatonalmádi, 2015. december 19. Czuczor Sándor

Köszönet!
Karácsony előtt a Vackoló Állatvédő Egyesület és Menhely ré-
szére második alkalommal tárgyi adománygyűjtést szerveztünk 
a Györgyi Dénes Általános Iskolában. Először is szeretném meg-
köszönni az iskola igazgatójának, Ács Atillának, hogy ismételten 
biztosította a helyszínt a gyűjtéshez. Továbbá nagyon szépen kö-
szönöm, hogy ennyien részt vettetek, mert idén több mint két-
szer annyi felajánlás érkezett, mint tavaly, ami teljes mérték-
ben tükrözi az esemény sikerességét! Bízom benne, hogy min-
dig egyre többen leszünk, akik úgy gondolják, mennyire fontos, 
hogy azoknak is segítsünk, akik az életüket tették fel arra, hogy 
az elesett, eldobott állatokon segítsenek! A Vackolósok ilyenek!!! 
Volt alkalmam személyesen látni, amikor az adományokat átad-
tam, hogy a náluk lévő állatokat mekkora szeretettel és önzetlen 
odaadással gondozzák. Ha valakik, akkor ők igazán megérdem-
lik, hogy közösségi összefogással - még ha csak időszaki jelleggel 
is-, de egy kicsit könnyítsünk a sokszor embert próbáló körülmé-
nyeiken. Ha rajtam múlik, biztosan lesz még a jövőben is hasonló 
akció, ahol továbbra is számítani fogok rátok!!! Harcos Csilla

A karácsonyhoz méltó kiállítású képes albummal jelentkezett az Al-
mádiért Közalapítvány „Almádi anno III” címmel. A kiadvány ezút-
tal az ősi városrész, Vörösberény családi és egyéb képeit gyűjti, s rend-
szerezi csokorba. A mai bemutatónak a vörösberényi kultúrház adott 
otthont, ahol a szép számmal egybegyűlt érdeklődőt Mester Ferenc, 
az intézmény igazgatója köszöntötte két kedves helyi adomával. 

A folytatásban a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán nép-
dalköre lépett fel, majd Czuczor Sándor, európai uniós jószolgálati 
nagykövet vázolta a könyv létrejöttének körülményeit, illetve a so-
káig önálló városrész, Vörösberény múltját. Hódolat Berénynek, az 
egykori Szárberénynek és a berényieknek – mondotta –, akik ezer 
éven át meg tudták őrizni „berényiségüket”. Szólt arról is, hogy a te-
lepülésnév gyökere honfoglalás előtti, s bizonyíthatóan tunguz ere-
detű, s jelentése „íjász” vagy „nyilas”.

A kiadványt két, azonos formátumú kötet előzi meg: az Almádi 
anno… és az Almádi anno II. Közös bennük egyrészt a szerző, szerkesz-
tő, Kovács István és Schildmayer Ferenc, továbbá az a sok-sok balaton-
almádi család, melynek öregjei, s ifjai összegyűjtötték elődeik és saját 
maguk fotóit. Érdekesség – tudtuk meg –, hogy a képek javarészt csalá-
dokat, csoportokat, kisebb közösségeket hoznak fel a múltból, ponto-
sabban az 1864–1972 közötti időszakból. Sok a gyerek is, s az objektív 
által megörökített hétköznapi vagy éppen ünnepi momentum.

Czuczor Sándor szerint a rendszerváltás egyik legszebb hozadé-
ka, hogy ráeszméltünk arra, hogy múltunkat addig kell megismer-
nünk, amíg nem késő. A karácsonyi hangulatot árasztó este folya-
mán (ugyancsak Kovács István szerkesztésében) egy másik, kisebb 
formátumú, ám a település történetének fontos időszakát összefog-
laló füzetecske is megjelent, mely képekkel és dokumentumokkal 
foglalja egybe a kőbányászat történetét.  Zatkalik A.

A sorozat legújabb része Vörösberényt mutatja be

Kovács István, Czuczor Sándor és a kórus

Fotó: Zatkalik A. 

Fotó: Szögedi Miklós
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Adventi tárlat Almádiban 2015.
Délután elkezdődött a karácsonyi fergeteg és kis fenyő „kuckókban” 

kiállítók kínálták portékájukat, szebbnél szebb tárgyakkal csalogatták 
oda a látogatókat. Balatonalmádiban folytatódik az ünnepi programso-
rozat. Immár hagyománnyá vált az Almádi Adventi Tárlat 2015. a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete, huszonöt művész alkotá-
sainak adott otthont. Balatonalmádiban élő és városunkhoz kötődő fes-
tő, fotó és szobrászművészek alkotásaiban gyönyörködhetünk január vé-
géig. Balatonalmádi büszke lehet, hogy neves művészek leltek otthonra 
itt és szebbnél szebb művek kerülnek ki kezük alól, hogy csak pár nevet 
említsek Fülöp Lajos, Veszeli Lajos, Hunyadi Gábor, Fábián László, Kul-
csár Ágnes, Vágfalvi Ottó, Vízer Júlia, Szőllösi Máté, Debreczeny Zoltán 
festőművész és Varga Zoltán Zsolt szobrász, aki először állított ki nálunk. 
A tárlat megemlékezett Vágfalvi Ottó az idén elhunyt művészünkről. Az 
Almádi Tárlat idei főszervezője Vízer Júlia volt. A kiállítást Dudás Zsolt 
Almádiért Közalapítvány elnöke nyitotta meg, aki mondataiban a család 
és a hazánk iránti szeretet fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyel-
mét. Kitért arra, hogy a 2015 éve változásokat hozott számos jót, kevés-
bé jót és rosszat egyaránt. Tanuljunk meg tiszta szívvel örülni, maradjunk 
meg örök gyermeknek. Az egész év legyen örömmel teli és boldog. Igazi 
szeretet nélkül nincs élet. A kiállítás mindig ünnep, különösen így a vára-
kozás időszakában. Csodálatos érzés megállni egy kép előtt és megnézni 
azt és hagyni, hogy a gondolatok jöjjenek elő. Egy-egy kép előtt eszünk-
be juthat egy régi emlék vagy éppen egy érzés. A színek játéka mindig fel-
vidítja az embert, a fekete színvilág a fájdalmakat hozza elő, de ugyanak-
kor a színekkel játszó alkotások a vidámságot, a meghitt boldog örömte-
li karácsonyi emlékeket eleveníti fel így Advent idején. Tanuljunk meg 
tiszta szívvel örülni, maradjunk meg örök gyermeknek. Az egész év le-
gyen örömmel teli és boldog. Igazi szeretet nélkül nincs élet. A zeneisko-
la növendékei zárásként adták elő a Kis karácsony nagy karácsony című 
dalt, a két tanárnő segítségével Nádasné Varga Katalin és Tumpek Melin-
da zongorakíséretével.

Advent Eggenfeldenben
Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Adventi találko-

zóval zárta az évet. Ezúttal Eggenfelden volt a helyszín, az Advent 
heteiben megnyíló Christkindlmarkt megnyitójára utazott egy kis-
busznyi almádi testvérvárosunkba, a Ringató Balaton tánccsoport 
tagjait kísértük néhányan a baráti társaság tagjai közül. Az első kö-
zös program a karácsonyváró est volt Gernben, ahol a karácsonyi 
történetek meghallgatása után táncosaink és meglepetészenészünk, 
Tóth István gondoskodott a jó hangulatról. Szentesi Pistáék – akik 
immár hagyományosan az adventi vásárra érkeztek Eggenfeldenbe 
–, hazai borokkal és pálinka kóstolással fokozták a jókedvet.

A főtéren részt vettünk a karácsonyi vásár megnyitóján, és büsz-
kén szemléltük a két almádi faházat, a már említett Szentesi féle étel 
és ital kuckót és az AlmádiArt művészi iparművészeti bemutatóját. 
A forralt bor nagyon kelendő volt, az almádi faház volt a vásár egyik 
legkedveltebb árudája. Több karácsonyi vásárt is meglátogattunk, a 
burghauseni, az altöttingi és a mariazelli Christkindlmarkt egyaránt 
élményszámba ment, irigyeltük kicsit német barátainkat, hogy ide 
még nem szivárgott be a vásári jelleg…

Kirándultunk az Eggenfelden-gerni erdőben, felfedeztük 
Burghausen várát és Altötting látnivalóit. A burghauseni vár Eu-
rópa leghosszabb vára, a hat részre tagolt, a Salzach folyó fölé ma-
gasodó épületegyüttes sok házát mai is lakják. Átsétáltunk a hídon 
Ausztriába is, majd Altötting következett, a Jézus korabeli Panorá-
mával (körképpel), a Fő tér öt templomával és persze a karácsonyi 
vásárral. Hazafelé havas tájakon keresztül Máriazell felé kanyarod-
tunk, itt láttuk a legszebb karácsonyi vásárt, a búcsújáró templom 
előtti téren számtalan faház sorakozott, a városkában még sok egyéb 
látnivaló várta a karácsonyra készülődő látogatókat.

Eggenfeldenben családok fogadtak bennünket, sok közös él-
ményt szereztünk együtt barátainkkal. Köszönjük a szíves vendéglá-
tást. FL

Harmadszor kapott meghívást Bécsbe Balatonalmádi Város 
Vegyeskara, mely vidám, jókedvű dalosok gyülekezete. A bécsi ad-
venti vásáron immár hagyomány, hogy a hétvégeken nemzetközi kó-
rustalálkozót szerveznek a városháza gyönyörű báltermébe, ahol akár 
ezren is hallgathatják az éneklőket.

A kórus Bécsbe érkezvén, elő-
ször sétát tett a girbe-gurba 
Hundertwasser házaknál, majd a 
csodálatos fényekbe öltöztetett, 
forralt bor és puncs illatában úszó 
adventi vásárban.

Ezután a kórus a városházán 
huszonkét fővel lépett színpadra, 
hangversenyüket több hónapos 
felkészülés előzte meg. Kovácsné 
Nagy Márta karvezető Bach, Ko-
dály Zoltán és más szerzők műve-
it vezényelte az együttesnek, amely 
minden dal után hatalmas tapsot 
kapott a nemzetközi közönségtől. 
A kórustalálkozón énekelt még aznap olasz, német, belga, osztrák 
énekkar, és egy olasz matrózkórus is, mellettük Új-Zélandtól az 
Egyesület Államokig sokfelől érkeztek kórusok, hogy félórás kon-
certjükkel emeljék az ünnep hangulatát.

Kirchkeszner Ildikó, a női kar szólamvezetője 26 éve alapító 
tagja volt a kórusnak (miként a nemrég elhunyt Szelényi Pál kar-
nagy is). Elmondta, gyermekkorában maga választotta a zeneis-
kolát, mindig szeretett énekelni. Számára nagy élmény volt az ad-

venti koncerten ilyen népes kö-
zönség előtt fellépni. A kórust 
több százan hallgatták a hatalmas 
kristálycsillárokkal teli teremben. 
A kedves osztrák házigazdákkal 
kapcsolatos levelezést, tolmácso-
lást Rogácsiné Révész Gabriel-
la altos tanárnő végezte, ő fordí-
totta le Andreas Mailath-Pokorny 
városi kulturális tanácsnok kö-
szöntőjét, aki a fellépés végén egy 
gyönyörű oklevelet átadva, mele-
gen gratulált a kórusnak és karna-
gyának.

A vegyeskar szervezetileg a Pan-
nónia Kulturális Központhoz tar-

tozik, fenntartója Balatonalmádi Város Önkormányzata, a kórus-
tagok hálásak minden támogatásért. Külön öröm volt számukra, 
hogy elkísérte a kórust a Regina tévé, megörökítve éneküket és az 
adventi hangulatot.

Bolond beszéd
-Csak egy percet kérek, uram! – szólt a bolond a trónterem küszö-

béről. Zavarában egyik lábáról a másikra állt. A szokásos mosolygás 
helyett ezúttal kétségbeesett zavartság ült az arcán.

-Ne most! – vetette oda a megszólított, és a szemével intett az aj-
tónállóknak, hogy zárják be a kétszárnyú ajtót a csörgősapkás előtt.

-Már nem szórakoztat, tehát hasznomra sincs többé. Kegyvesztetté 
nyilvánítom! – fordult az uralkodó a nagy kerek asztal körül ülő, 
újonnan megválasztott tanácsnokaihoz, akik lelkesen bólogattak ki-
rályuk döntéséhez.

A tanácskozás végeztével a társaság a bálterem felé indult.
-Uram… - próbált a király közelébe férkőzni a szerencsétlen, sip-

káját a kezében morzsolgatva. Arcának halványsága a vastag festék 
alatt is szembetűnő lehetett volna annak, aki akár csak egy pillan-
tást is vet rá.

A király megvetéssel fordult el tőle, közben makulátlan hermelin-
palástjáról egy nem létező hajszálat csippentett le, hogy ne kelljen 
régi bolondjára ránéznie sem.

A mulatság reggelig tartott, az udvari bolond senkinek sem hi-
ányzott. Az udvarnokok és az udvarhölgyek egész éjjel dicsőítették 
a királyt, éltették őt bölcsességéért, a rengeteg eszéért és tündöklő 
szépségéért.

Másnap az új uralkodó és kísérete a nép elé vonult. A tömeg tap-
solt és hangosan szajkózta: - Éljen a király! Éljen a király!

A bolond a tömeg szélén állt, és csakúgy, mint előző nap a trónte-
rem küszöbén, most is zavartan állt egyik lábáról a másikra.

Utolsó erőfeszítésként, hogy mondandóját az uralkodó tudomá-
sára hozza, erőt vett magán. Csörgősapkáját a földhöz vágta, és tor-
kaszakadtából kiabálta.

-Vigyázz, uram! A pünkösdi királyság csak két napig tart! – Ám az 
éljenző tömeg elmosta hangját. Csupán egy bámészkodó füléig ju-
tott el a kiáltás, de ő is csak legyintett egyet. Bolond beszéd…

Szolga Mária

Bolhapiacok 2016-ban 
Télen szünetet tart a bolhapiac. Az elmúlt hónapokban sok ér-

tékes tapasztalatot gyűjtöttünk össze a szervezés terén, hiszen már 
nyáron, ősszel és télen is voltak kirakodó vásárok. Örvendetes, hogy 
nem szűnik az érdeklődés a rendezvény iránt. Valami nagyon fon-
tosat azonban szeretnék üzenni a piacozóknak ezekkel a sorokkal: a 
rendezvényt a jövőben is a nevéhez méltóan kívánjuk lebonyolíta-
ni. Tehát ezúton is kérem a nagybani használt ruha árusokat, hogy 
itt ne kérjenek engedélyt az árusításra. Mindannyian azt szeretnénk, 
hogy az almádi bolhapiac egy bájos színfoltja legyen a hónap végi 
vasárnapoknak. Tamkó Sirató Károly szavai jutnak eszembe: „…to-
vább is van, mondjam még?” Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a 
tárgyaknak elképzelhetetlen tárháza az önök kamrái, sufnijai, pin-
céi és padlásai. Kérem, ha idejük engedi, válogassák át a „kincsei-
ket”, és nevezzenek be velük a következő vásárok egyikébe. Ha meg-
teszik, az árusítás, cserebere, ajándékozás mellett új ismeretségeket 
köthetnek, tartalmas beszélgetések alakulhatnak ki a résztvevők kö-
zött, mindig jó a hangulat - ezek sem elhanyagolandók manapság, 
amikor egymásra olyan nagyon kevés időt szánunk…

Az új évben március 27-re esik húsvét, és az ünnep előtti vasár-
nap, március 20-án lesz először mód arra, hogy megtartsuk a szí-
nes zsibvásárt, a Baross Gábor utcai piac területén. Remélem, az ed-
dig tapasztalt lelkesedéssel készülnek majd az első tavaszi alkalomra 
is. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segítségével, munkájával, 
részvételével hozzájárult az eddigi piacok sikeréhez. Győri Miklósné

Negyedszázad… 
25 év telt el a Kertbarát Kör második megalakulása óta.

Mi a manó? Gondolja a kedves olvasó. Bár „háttal” nem il-
lik mondatot kezdeni, de most mégis… Hát bizony nem tévedés. 
Tényleg kétszer alakultunk. Először 1978-ban, az „átkosban” majd 
90-ben az új szelek szárnyán. Az utóbbi 25-öt ünnepeltük novem-
ber végén borlovag társainkkal és barátainkkal Almádiban, a szo-
kásos Márton-napi rituáléval egybekötve. Félszázan gyűltünk ösz-
sze a Vödör-völgyben, szokott helyünkön, Kerekes Laci pincéjénél. 
Megtisztelő volt, hogy hívásunkra badacsonyi barátaink, a Vinum 
Vulcanum borlovagrend nagymesteri, alsóörsi barátaink pedig pol-
gármesteri szinten képviseltették magukat. Hogy is volt ez a dup-
la alakulás? Vörösberény 1971-től Almádival közös igazgatású tele-
püléssé vált és voltaképpen itt van a dög elásva. Szomszédainknál, 
1965-ben, pont 50 évvel ezelőtt alakult meg a kertbarát kör. Tízegy-
néhány évvel később, 1978-ben Almádiban is megalakult. A „létező 
szocializmusban” az akkori községi tanács rutinosan oldotta meg a 
problémát. Gondolták, hogy: Minek ide még egy földtúró társaság, 
mikor van már? Tessék felmenni Berénybe. Elődeink mit tehettek? 
Hallgattak a szóra és bár kényszeredetten, de felballagtak Berénybe. 
Volt azután ott haddelhadd! Szőlészkedő, ősszomszédaink bizony 
nem fogadták „elődeinket” kitörő örömmel. Mondtak nekik min-
dent, de a legfőbb kifogásuk az volt, hogy: Ezeknek nincs is sző-
lőjük! A beszólás és a barátinak nem mondható fogadtatás meg-
pecsételte a reményteljesnek távolról sem mondható jövőt. Előde-
ink egy idő után nem mentek fel. Nem többé, hanem soha töb-
bé. 1990. októberben azonban új szelek kezdtek fújni. Egy Sin Jó-
zsef nevű korai ambiciózus társunk vezetésével bár másodszorra, de 
most már véglegesen megalakultunk. Ezúton köszönjük néha Sin 
Jóskának, amit tett értünk. A novemberi jubileumi összejövetelen 
az alapító tagok közül már csak két deres hajú barátunk, Keszei Jós-
ka és Kerekes Laci volt jelen. Mindketten örökös tagságra jogosító 
elismerést és oklevelet kaptak. Egyedülálló módon, a szintén alapí-
tó, néhai Sabjanics István fiának dr. Sabjanics Istvánnak - tagunk-
nak - is átnyújtottuk elhunyt édesapja örökös tagságát igazoló ok-
levelét. Keszey János és Hebling Zsolt polgármester úrtól, az alka-
lomra készített, feliratos díszes óntányért, illetve díszoklevelet kap-
tunk. A ceremónia stílszerűen, koccintással fejeződött be. A folyta-
tás már prózai volt. Liba helyett a körünkben sokkal népszerű sült 
kacsacomb és hozzá az újborok mustrája következett. A hangulatról 
ketten, Kolompár Dezső és harmonikája gondoskodott. Nem mese, 
valóság: Szem és torok bizony nem maradt szárazon. Öreg este volt, 
amikor a „pávaszakkőr” befejezte műsorát...

A bormustra sikeresen alakult. A felhozatal igen bíztató volt. A 
néha még enyhén opálos borok illata, zamata íze, jó volt. Nem ki-
zárt, hogy a 2015-ös kiváló évjárat lesz. Hál’istennek idén a meny-
nyiséggel sincs probléma. A mostoha 14-es évjáratnak több gazdá-
nál a két-háromszorosa termett. Reméljük, hogy ezúttal az előző évi 
„7 szűk esztendő” után jövőre a kispincés borász barátaink termé-
se kitart őszig és nem kell izgatottan várni a szüretre érkező kedves 
kis muslicákat.

Kedves kerttel rendelkező almádiak, budatavaiak, káptalaniak! 
Kedves Barátaink!
Van még hely az almádi kertbarát körben. Őszinte szeretettel és 

nyitott ajtóval várunk minden kertészkedő, szőlészkedő társunkat 
két hetenként, kedden 5 órakor a Pannoniában előadásainkon és 
rendezvényeinken. Látogassanak el egyszer hozzánk! 

 Végezetül - minden Kispincés Borászt szeretettel várunk jövőre 
Almádiban a 2016-os, éves, József napi borversenyünkön.

Lőrincz József elnök Balatonalmádi Kertbarát Kör
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Adventi tárlat Almádiban 2015.
Délután elkezdődött a karácsonyi fergeteg és kis fenyő „kuckókban” 

kiállítók kínálták portékájukat, szebbnél szebb tárgyakkal csalogatták 
oda a látogatókat. Balatonalmádiban folytatódik az ünnepi programso-
rozat. Immár hagyománnyá vált az Almádi Adventi Tárlat 2015. a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete, huszonöt művész alkotá-
sainak adott otthont. Balatonalmádiban élő és városunkhoz kötődő fes-
tő, fotó és szobrászművészek alkotásaiban gyönyörködhetünk január vé-
géig. Balatonalmádi büszke lehet, hogy neves művészek leltek otthonra 
itt és szebbnél szebb művek kerülnek ki kezük alól, hogy csak pár nevet 
említsek Fülöp Lajos, Veszeli Lajos, Hunyadi Gábor, Fábián László, Kul-
csár Ágnes, Vágfalvi Ottó, Vízer Júlia, Szőllösi Máté, Debreczeny Zoltán 
festőművész és Varga Zoltán Zsolt szobrász, aki először állított ki nálunk. 
A tárlat megemlékezett Vágfalvi Ottó az idén elhunyt művészünkről. Az 
Almádi Tárlat idei főszervezője Vízer Júlia volt. A kiállítást Dudás Zsolt 
Almádiért Közalapítvány elnöke nyitotta meg, aki mondataiban a család 
és a hazánk iránti szeretet fontosságára hívta fel az egybegyűltek figyel-
mét. Kitért arra, hogy a 2015 éve változásokat hozott számos jót, kevés-
bé jót és rosszat egyaránt. Tanuljunk meg tiszta szívvel örülni, maradjunk 
meg örök gyermeknek. Az egész év legyen örömmel teli és boldog. Igazi 
szeretet nélkül nincs élet. A kiállítás mindig ünnep, különösen így a vára-
kozás időszakában. Csodálatos érzés megállni egy kép előtt és megnézni 
azt és hagyni, hogy a gondolatok jöjjenek elő. Egy-egy kép előtt eszünk-
be juthat egy régi emlék vagy éppen egy érzés. A színek játéka mindig fel-
vidítja az embert, a fekete színvilág a fájdalmakat hozza elő, de ugyanak-
kor a színekkel játszó alkotások a vidámságot, a meghitt boldog örömte-
li karácsonyi emlékeket eleveníti fel így Advent idején. Tanuljunk meg 
tiszta szívvel örülni, maradjunk meg örök gyermeknek. Az egész év le-
gyen örömmel teli és boldog. Igazi szeretet nélkül nincs élet. A zeneisko-
la növendékei zárásként adták elő a Kis karácsony nagy karácsony című 
dalt, a két tanárnő segítségével Nádasné Varga Katalin és Tumpek Melin-
da zongorakíséretével.

Advent Eggenfeldenben
Az Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság Adventi találko-

zóval zárta az évet. Ezúttal Eggenfelden volt a helyszín, az Advent 
heteiben megnyíló Christkindlmarkt megnyitójára utazott egy kis-
busznyi almádi testvérvárosunkba, a Ringató Balaton tánccsoport 
tagjait kísértük néhányan a baráti társaság tagjai közül. Az első kö-
zös program a karácsonyváró est volt Gernben, ahol a karácsonyi 
történetek meghallgatása után táncosaink és meglepetészenészünk, 
Tóth István gondoskodott a jó hangulatról. Szentesi Pistáék – akik 
immár hagyományosan az adventi vásárra érkeztek Eggenfeldenbe 
–, hazai borokkal és pálinka kóstolással fokozták a jókedvet.

A főtéren részt vettünk a karácsonyi vásár megnyitóján, és büsz-
kén szemléltük a két almádi faházat, a már említett Szentesi féle étel 
és ital kuckót és az AlmádiArt művészi iparművészeti bemutatóját. 
A forralt bor nagyon kelendő volt, az almádi faház volt a vásár egyik 
legkedveltebb árudája. Több karácsonyi vásárt is meglátogattunk, a 
burghauseni, az altöttingi és a mariazelli Christkindlmarkt egyaránt 
élményszámba ment, irigyeltük kicsit német barátainkat, hogy ide 
még nem szivárgott be a vásári jelleg…

Kirándultunk az Eggenfelden-gerni erdőben, felfedeztük 
Burghausen várát és Altötting látnivalóit. A burghauseni vár Eu-
rópa leghosszabb vára, a hat részre tagolt, a Salzach folyó fölé ma-
gasodó épületegyüttes sok házát mai is lakják. Átsétáltunk a hídon 
Ausztriába is, majd Altötting következett, a Jézus korabeli Panorá-
mával (körképpel), a Fő tér öt templomával és persze a karácsonyi 
vásárral. Hazafelé havas tájakon keresztül Máriazell felé kanyarod-
tunk, itt láttuk a legszebb karácsonyi vásárt, a búcsújáró templom 
előtti téren számtalan faház sorakozott, a városkában még sok egyéb 
látnivaló várta a karácsonyra készülődő látogatókat.

Eggenfeldenben családok fogadtak bennünket, sok közös él-
ményt szereztünk együtt barátainkkal. Köszönjük a szíves vendéglá-
tást. FL

Harmadszor kapott meghívást Bécsbe Balatonalmádi Város 
Vegyeskara, mely vidám, jókedvű dalosok gyülekezete. A bécsi ad-
venti vásáron immár hagyomány, hogy a hétvégeken nemzetközi kó-
rustalálkozót szerveznek a városháza gyönyörű báltermébe, ahol akár 
ezren is hallgathatják az éneklőket.

A kórus Bécsbe érkezvén, elő-
ször sétát tett a girbe-gurba 
Hundertwasser házaknál, majd a 
csodálatos fényekbe öltöztetett, 
forralt bor és puncs illatában úszó 
adventi vásárban.

Ezután a kórus a városházán 
huszonkét fővel lépett színpadra, 
hangversenyüket több hónapos 
felkészülés előzte meg. Kovácsné 
Nagy Márta karvezető Bach, Ko-
dály Zoltán és más szerzők műve-
it vezényelte az együttesnek, amely 
minden dal után hatalmas tapsot 
kapott a nemzetközi közönségtől. 
A kórustalálkozón énekelt még aznap olasz, német, belga, osztrák 
énekkar, és egy olasz matrózkórus is, mellettük Új-Zélandtól az 
Egyesület Államokig sokfelől érkeztek kórusok, hogy félórás kon-
certjükkel emeljék az ünnep hangulatát.

Kirchkeszner Ildikó, a női kar szólamvezetője 26 éve alapító 
tagja volt a kórusnak (miként a nemrég elhunyt Szelényi Pál kar-
nagy is). Elmondta, gyermekkorában maga választotta a zeneis-
kolát, mindig szeretett énekelni. Számára nagy élmény volt az ad-

venti koncerten ilyen népes kö-
zönség előtt fellépni. A kórust 
több százan hallgatták a hatalmas 
kristálycsillárokkal teli teremben. 
A kedves osztrák házigazdákkal 
kapcsolatos levelezést, tolmácso-
lást Rogácsiné Révész Gabriel-
la altos tanárnő végezte, ő fordí-
totta le Andreas Mailath-Pokorny 
városi kulturális tanácsnok kö-
szöntőjét, aki a fellépés végén egy 
gyönyörű oklevelet átadva, mele-
gen gratulált a kórusnak és karna-
gyának.

A vegyeskar szervezetileg a Pan-
nónia Kulturális Központhoz tar-

tozik, fenntartója Balatonalmádi Város Önkormányzata, a kórus-
tagok hálásak minden támogatásért. Külön öröm volt számukra, 
hogy elkísérte a kórust a Regina tévé, megörökítve éneküket és az 
adventi hangulatot.

Bolond beszéd
-Csak egy percet kérek, uram! – szólt a bolond a trónterem küszö-

béről. Zavarában egyik lábáról a másikra állt. A szokásos mosolygás 
helyett ezúttal kétségbeesett zavartság ült az arcán.

-Ne most! – vetette oda a megszólított, és a szemével intett az aj-
tónállóknak, hogy zárják be a kétszárnyú ajtót a csörgősapkás előtt.

-Már nem szórakoztat, tehát hasznomra sincs többé. Kegyvesztetté 
nyilvánítom! – fordult az uralkodó a nagy kerek asztal körül ülő, 
újonnan megválasztott tanácsnokaihoz, akik lelkesen bólogattak ki-
rályuk döntéséhez.

A tanácskozás végeztével a társaság a bálterem felé indult.
-Uram… - próbált a király közelébe férkőzni a szerencsétlen, sip-

káját a kezében morzsolgatva. Arcának halványsága a vastag festék 
alatt is szembetűnő lehetett volna annak, aki akár csak egy pillan-
tást is vet rá.

A király megvetéssel fordult el tőle, közben makulátlan hermelin-
palástjáról egy nem létező hajszálat csippentett le, hogy ne kelljen 
régi bolondjára ránéznie sem.

A mulatság reggelig tartott, az udvari bolond senkinek sem hi-
ányzott. Az udvarnokok és az udvarhölgyek egész éjjel dicsőítették 
a királyt, éltették őt bölcsességéért, a rengeteg eszéért és tündöklő 
szépségéért.

Másnap az új uralkodó és kísérete a nép elé vonult. A tömeg tap-
solt és hangosan szajkózta: - Éljen a király! Éljen a király!

A bolond a tömeg szélén állt, és csakúgy, mint előző nap a trónte-
rem küszöbén, most is zavartan állt egyik lábáról a másikra.

Utolsó erőfeszítésként, hogy mondandóját az uralkodó tudomá-
sára hozza, erőt vett magán. Csörgősapkáját a földhöz vágta, és tor-
kaszakadtából kiabálta.

-Vigyázz, uram! A pünkösdi királyság csak két napig tart! – Ám az 
éljenző tömeg elmosta hangját. Csupán egy bámészkodó füléig ju-
tott el a kiáltás, de ő is csak legyintett egyet. Bolond beszéd…

Szolga Mária

Bolhapiacok 2016-ban 
Télen szünetet tart a bolhapiac. Az elmúlt hónapokban sok ér-

tékes tapasztalatot gyűjtöttünk össze a szervezés terén, hiszen már 
nyáron, ősszel és télen is voltak kirakodó vásárok. Örvendetes, hogy 
nem szűnik az érdeklődés a rendezvény iránt. Valami nagyon fon-
tosat azonban szeretnék üzenni a piacozóknak ezekkel a sorokkal: a 
rendezvényt a jövőben is a nevéhez méltóan kívánjuk lebonyolíta-
ni. Tehát ezúton is kérem a nagybani használt ruha árusokat, hogy 
itt ne kérjenek engedélyt az árusításra. Mindannyian azt szeretnénk, 
hogy az almádi bolhapiac egy bájos színfoltja legyen a hónap végi 
vasárnapoknak. Tamkó Sirató Károly szavai jutnak eszembe: „…to-
vább is van, mondjam még?” Biztos vagyok benne, hogy ezeknek a 
tárgyaknak elképzelhetetlen tárháza az önök kamrái, sufnijai, pin-
céi és padlásai. Kérem, ha idejük engedi, válogassák át a „kincsei-
ket”, és nevezzenek be velük a következő vásárok egyikébe. Ha meg-
teszik, az árusítás, cserebere, ajándékozás mellett új ismeretségeket 
köthetnek, tartalmas beszélgetések alakulhatnak ki a résztvevők kö-
zött, mindig jó a hangulat - ezek sem elhanyagolandók manapság, 
amikor egymásra olyan nagyon kevés időt szánunk…

Az új évben március 27-re esik húsvét, és az ünnep előtti vasár-
nap, március 20-án lesz először mód arra, hogy megtartsuk a szí-
nes zsibvásárt, a Baross Gábor utcai piac területén. Remélem, az ed-
dig tapasztalt lelkesedéssel készülnek majd az első tavaszi alkalomra 
is. Ezúton is köszönöm mindenkinek, aki segítségével, munkájával, 
részvételével hozzájárult az eddigi piacok sikeréhez. Győri Miklósné

Negyedszázad… 
25 év telt el a Kertbarát Kör második megalakulása óta.

Mi a manó? Gondolja a kedves olvasó. Bár „háttal” nem il-
lik mondatot kezdeni, de most mégis… Hát bizony nem tévedés. 
Tényleg kétszer alakultunk. Először 1978-ban, az „átkosban” majd 
90-ben az új szelek szárnyán. Az utóbbi 25-öt ünnepeltük novem-
ber végén borlovag társainkkal és barátainkkal Almádiban, a szo-
kásos Márton-napi rituáléval egybekötve. Félszázan gyűltünk ösz-
sze a Vödör-völgyben, szokott helyünkön, Kerekes Laci pincéjénél. 
Megtisztelő volt, hogy hívásunkra badacsonyi barátaink, a Vinum 
Vulcanum borlovagrend nagymesteri, alsóörsi barátaink pedig pol-
gármesteri szinten képviseltették magukat. Hogy is volt ez a dup-
la alakulás? Vörösberény 1971-től Almádival közös igazgatású tele-
püléssé vált és voltaképpen itt van a dög elásva. Szomszédainknál, 
1965-ben, pont 50 évvel ezelőtt alakult meg a kertbarát kör. Tízegy-
néhány évvel később, 1978-ben Almádiban is megalakult. A „létező 
szocializmusban” az akkori községi tanács rutinosan oldotta meg a 
problémát. Gondolták, hogy: Minek ide még egy földtúró társaság, 
mikor van már? Tessék felmenni Berénybe. Elődeink mit tehettek? 
Hallgattak a szóra és bár kényszeredetten, de felballagtak Berénybe. 
Volt azután ott haddelhadd! Szőlészkedő, ősszomszédaink bizony 
nem fogadták „elődeinket” kitörő örömmel. Mondtak nekik min-
dent, de a legfőbb kifogásuk az volt, hogy: Ezeknek nincs is sző-
lőjük! A beszólás és a barátinak nem mondható fogadtatás meg-
pecsételte a reményteljesnek távolról sem mondható jövőt. Előde-
ink egy idő után nem mentek fel. Nem többé, hanem soha töb-
bé. 1990. októberben azonban új szelek kezdtek fújni. Egy Sin Jó-
zsef nevű korai ambiciózus társunk vezetésével bár másodszorra, de 
most már véglegesen megalakultunk. Ezúton köszönjük néha Sin 
Jóskának, amit tett értünk. A novemberi jubileumi összejövetelen 
az alapító tagok közül már csak két deres hajú barátunk, Keszei Jós-
ka és Kerekes Laci volt jelen. Mindketten örökös tagságra jogosító 
elismerést és oklevelet kaptak. Egyedülálló módon, a szintén alapí-
tó, néhai Sabjanics István fiának dr. Sabjanics Istvánnak - tagunk-
nak - is átnyújtottuk elhunyt édesapja örökös tagságát igazoló ok-
levelét. Keszey János és Hebling Zsolt polgármester úrtól, az alka-
lomra készített, feliratos díszes óntányért, illetve díszoklevelet kap-
tunk. A ceremónia stílszerűen, koccintással fejeződött be. A folyta-
tás már prózai volt. Liba helyett a körünkben sokkal népszerű sült 
kacsacomb és hozzá az újborok mustrája következett. A hangulatról 
ketten, Kolompár Dezső és harmonikája gondoskodott. Nem mese, 
valóság: Szem és torok bizony nem maradt szárazon. Öreg este volt, 
amikor a „pávaszakkőr” befejezte műsorát...

A bormustra sikeresen alakult. A felhozatal igen bíztató volt. A 
néha még enyhén opálos borok illata, zamata íze, jó volt. Nem ki-
zárt, hogy a 2015-ös kiváló évjárat lesz. Hál’istennek idén a meny-
nyiséggel sincs probléma. A mostoha 14-es évjáratnak több gazdá-
nál a két-háromszorosa termett. Reméljük, hogy ezúttal az előző évi 
„7 szűk esztendő” után jövőre a kispincés borász barátaink termé-
se kitart őszig és nem kell izgatottan várni a szüretre érkező kedves 
kis muslicákat.

Kedves kerttel rendelkező almádiak, budatavaiak, káptalaniak! 
Kedves Barátaink!
Van még hely az almádi kertbarát körben. Őszinte szeretettel és 

nyitott ajtóval várunk minden kertészkedő, szőlészkedő társunkat 
két hetenként, kedden 5 órakor a Pannoniában előadásainkon és 
rendezvényeinken. Látogassanak el egyszer hozzánk! 

 Végezetül - minden Kispincés Borászt szeretettel várunk jövőre 
Almádiban a 2016-os, éves, József napi borversenyünkön.

Lőrincz József elnök Balatonalmádi Kertbarát Kör

Vegyeskar a bécsi városházán

Fotó: Pászti

Vegyeskar a bécsi Városházán
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Megnyílt a 6. aluljárós kiállítás
A karácsony előtti napokban már megkaptuk egyik közös 

ajándékunkat, megújult a vasúti aluljáró és megnyílt a hatodik 
VasutArtjáró kiállítás. Az aluljáró több részben történt felújítása be-
fejeződni látszik, a világítás, a feljárók felújítása után szép járófelü-
letet és új csapadékvíz elvezetőket kapott az átjáró. Bár a kiállítás 
megnyitásakor még folyt a munka, de a rákövetkező hét elejére már 
elkészült a látványosan megfiatalodott aluljáró.

A 3. Almádiáim tárlatot nyitottuk meg, amely már a hatodik 
VasutArtjárós kiállítás .

Ezúttal a fotósok mutatják be legújabb munkáikat, immáron 29 al-
kotó 66 képében láthatjuk viszont kedves városunkat. A mostani kiál-
lítás képeinél feltűnő, hogy szinte mindenkit a természet ezernyi arca, a 
Balaton megunhatatlan változatossága ejtett rabul, az épített környezet 
szinte meg sem jelenik a képeken. A sokféle látásmód, a hagyományos 
tájképtől a elvontabb képekig jól érzékelteti az alkotók különböző egyé-
niségét. Az apró részletek és a nagy ívű látképek egyként üzenik: sok-
sok fényképezőgéppel felfedezni való akad még Almádi partjainál…

A kiállítás megvalósítását Balatonalmádi Város Önkormányzat, 
a Balatonalmádi Városgondnokság és a MÁV Zrt támogatása tet-
te lehetővé.

Arcél Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Demel Eszter karmester és zenetanár, a hazai zenepedagógia 
egyik kiemelkedő alakja, tizennégy évig vezette Balatonalmádi Vá-
ros Vegyeskarát, akikkel a Fesztivál Kórus minősítést is megkapták. 

Hetente kétszer járt le Veszprémből városunkba, majd néhány év 
szünet után azoknak az énekelni vágyó régi kórustagoknak a kérésé-
re, akik akkor már nem jártak a Vegyeskarba, új kórust alapított. A 
Harmónia Énekegyüttest.

A névválasztás nem volt véletlen. Harmóniában egymással, ön-
magukkal, a zenével, az énekszóval. Az összetartó erő pedig nem 
„csak” a zene, hanem a szeretet és a bizalom. Mert csak úgy ér-
demes. Kemény munkával, kitartással, sok lépcsőt kell végigjárni, 
hogy úgy szóljon a dal, ahogy annak szólnia kell. 

Az együttes jelenlegi létszáma tizenöt fő (11 hölgy és 4 férfi), de 
szeretetettel várnak még énekelni vágyó tagokat. Eszter állítja, hogy 
elég, ha szeret énekelni a jelentkező, van némi hangja, és szeretne 
egy összetartó, jó társaság tagja lenni. A többit ő megoldja….

Eszter szigorú, maximalista, de többek között ez viszi előre az irá-
nyítása alatt zenélő közösségeket, az eredményei pedig magukért 
beszélnek. 2015-ben Megyei Príma díjat nyert a Gárdonyi Zoltán 
Ifjúsági Kamarazenekarral, egyúttal a Megyei Közönségdíjat is ki-
érdemelték. 

A Tücsök Zenekarral országos második helyezést értek el. 
Beszélgetésünknek ennél a pontjánál kicsit elfilozofálgattunk em-

berekről, jellemekről, és a visszásságokról, amik körülvesznek minket.
-Arra a kis időre, amíg élünk, nagyon fontos, hogy az ember 

olyan közösségben legyen, ahol neki jó. Ha feszültség van, és egyet 

nem értés, akkor oda nem 
kell menni. Minket – a kó-
rust (a szerk.) - ez tart össze. 
Az ember nem azért megy 
valahova, hogy harcoljon. Az 
a fiatalabb korba még bele-
fér, de most már az a fontos, 
hogy az ember biztonság-
ban érezze magát, ne bánt-
sák, épüljön és tanuljon va-
lamit. – mondja Eszter hal-
kan, szinte csak magának. 
Kicsit elgondolkodik, majd 
így folytatja:

-Annyi feszültség van a 
külvilágban, olyan csúnya vi-
szonyok, hogy a harcra semmi 
szükség nincs. A külvilág nagyon hajlamosít rá, hogy az ember be-
gubózzon. És az nem tesz jót. 

Eszter szerencsésnek tartja magát, mert sok gyereket tanít. És a 
gyerekek ugye egy teljesen más világ. Ha az ember figyel rájuk, jó-
ban van velük, elfogadja őket, beszélget velük, akkor a dolgok mű-
ködnek. 

Mi pedig köszönjük Demel Eszternek azt az áldozatos munkát, 
amit városunk zeneszerető embereiért tesz immár másfél évtizede.

Szolga Mária

Madeleine 
Francia, citromos teasütemény

Egy gyors sütemény a rohanós mindennapokra. 
A madeleine-t Proust tette világhírűvé, Az eltűnt idő nyomá-

ban című művében fontos szerepet szán a kis aprósüteménynek. A 
madeleine története a legenda sze-
rint akkor kezdődött, mikor egy 
francia lány, Madeleine, megaján-
dékozta a kis sütikkel Stanislaw 
Lezczynskit, Lotaringia hercegét. 
A hercegnek annyira ízlett a süte-
mény, hogy lelkesen kínálni kezd-
te vele lányát is, aki XV. Lajos fele-
sége volt. A madeleine-ek népsze-
rűsége ekkor kezdett felfelé ívelni, 
majd meghódította egész Francia-
országot. Ehhez jött még Proust 
hatása, mely meghozta a világhírt 
is a kagyló alakú kis piskótafalat-
káknak. 

„A tea mellé anyám egy kis 
madeleine-nek nevezett süte-
ményt hozatott, amelynek kicsi, dundi formája mintha csak egy ro-
vátkás kagylóhéjba lenne kisütve. S mindjárt, szinte gépiesen, fáradtan 
az egyhangú naptól s egy szomorú holnap távlatától, ajkamhoz emel-
tem egy kanál teát, amelybe előtte már beáztattam egy darabka süte-

ményt. De abban a pillanatban, amikor ez a korty tea, a sütemény el-
ázott morzsáival keverve, odaért az ínyemhez, megremegtem, mert úgy 
éreztem, hogy rendkívüli dolog történik bennem. Bűvös öröm áradt el 
rajtam, elszigetelt mindentől, és még csak az okát sem tudtam. Azon-
nal közömbössé tett az élet minden fordulata iránt, a sorscsapásokat 
hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerű káprázattá változtatta…”

Marcel Proust: Az eltűnt idő nyo-
mában

Hozzávalók: 10 dkg liszt, 10 
dkg cukor, 10 dkg vaj, 2 db to-
jás, 1 csipet só

Ezeken a hozzávalókon kí-
vül kell még bele valami ‚ízesí-
tő’, a citromoshoz 1 citrom re-
szelt héja, a kakaóshoz 2 evőka-
nál kakaó (a kakaó mennyiségét 
számoljuk le a lisztből), a vaníli-
áshoz vanília, stb...

Elkészítés: 1. A vajat folyósra 
olvasztjuk. 2. A tojásokat a cukor-
ral habosra kavarjuk, hozzáadjuk 
a lisztet, a sót, az ‚ízesítőt’, óvato-
san összekavarjuk. Majd belefor-

gatjuk az olvasztott vajat is. 10 percre hűtőszekrényben pihentetjük. 
3. Amíg a massza a hűtőben csücsül, addig a sütőt előmelegítjük 190 
fokra 4. A kis horpadásokat ¾-ig megtöltjük a tésztával és 10 perc alatt 
készre sütjük. Szebényi Éva (http://sutisdobozom.cafeblog.hu)

Harmóniában – beszélgetés Demel Eszterrel A sirály, a szárcsa és a süllő története (2015 december)

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

Fotó: Pászti

Fotó: Szebényi Éva 

Nektek mesélem el ezt a kis epizódot, akik éppúgy  szeretitek az 
élő természetet, a vizeket, nádasokat, vagy a vadban gazdag gyönyö-
rű erdőségeket mint e sorok írója.

Anyai nagybátyám, Honti (Juronics) Pál jó erdész és jó vadász volt. 
Hivatása mellett gyakran ragadott tollat, amint azt a Hanság mocsa-
raiban élő elveszett gyermek a „Hany Istók” története díjnyertes írása 
is alátámaszt. Pali bátyám jó író is volt, s ő bizonyára sokkal színeseb-
ben, érdekfeszítőbben mesélte volna el nektek az alábbiakat:,

A tél kezdetén, Advent első hetében horgászni indultam a Balatonra. 
Szokatlanul enyhe, szép késő délutáni időben, még világosban értem le 
a partra. Süllőzni készültem. A kis csalihalat feltűztem a horogra, majd a 
vízbe vetettem a szerelést. Kapásjelző került a zsinórra, majd a másik bo-
tom felé indultam pár lépéssel jobbra. Vissza fordultam, s furcsa kép tá-
rult elém. Hatalmas sirály kolónia szárnycsapkodással és hangos rikolto-
zással a botom felett pár méterre körözött, s nem tágítottak. Észrevettem, 
hogy a jelzőm le és fel ugrál, nem tudtam mire vélni. Tekintetem a vizet 
pásztázta, majd megláttam a kis sirály kétségbeesett vergődését, nem tu-
dott felrepülni. Mi történhetett? Szinte azonnal beugrott a válasz: A da-
milom még le sem süllyedt, a kis madár villámgyors sebességgel lecsapott 
egy megvillanó zsákmányhalra,s ez lett a veszte. Belegabalyodott a zsi-
nórba, s ahogyan szabadulni próbált,egyre nagyobb bajba került. Mité-
vő legyek?!Szerettem volna megmenteni, de azt is tudtam, hogy kétség-
beesésében támadni fog. Pirosló, 4–5 cm hosszú tűhegyes csőre komoly 
fegyver, cseppet sem veszélytelen. Az orsót lassan tekerve egyre közeledett, 
én pedig lázasan arra gondoltam, hogy mit mesélt Pali bátyám, amikor 
el kellett kapnia egy termetes baglyot egy vadász kalandja során. Jött is a 
mentő ötlet! A megoldás a zsebemben lapuló használaton kívüli viharsap-
ka volt. A partra került sirály fejére borítottam óvatosan, nehezen,de las-
san megnyugodott. Kezdődött az „operáció”. Tett némi kísérletet, hogy 
belém csíphessen, de megérezte a segítő szándékot és megadta magát. Fél 
óráig küzdöttem. Többszörös hurok volt a nyakán, a csőrén, a szárnytö-
veken, a farok tollak között és a lábain. Küzdelem volt a javából, de sike-
rült! A kis jószág boldogan és gyorsan kapott szárnyra, amint megérezte 
a szabadság ízét. Jó érzéssel néztem utána, míg a közben leereszkedő sö-
tétség el nem nyelte. Élveztem a csendet, végre a horgászatra figyeltem. A 
kapásjelzők nem mozdultak. Egy óra telhetett el, amikor újra szárnycsap-
kodásra kaptam fel a fejem. A közelből, a vízről jöttek a hangok. Megri-
adtam. A sirállyal történt valami? Eltörhettem a szárnyát? Nem az nem 

lehet! Kaptam a lámpám után, s hangok irányába világítottam. Hihetet-
len! Valóban egy madár vergődött a vízben. A fénycsóva, mint egy su-
gár út, felém hozta a szerencsétlen kis jószágot. Közeledett, majd átvillant 
az agyamon, ez nem az én sirályom! Egy szárcsa volt az áldozat. A pász-
tázó fény valami fehér, hosszúkás tárgyat is megmutatott a madár alatt 
a vízben. Hát persze! Valami elkaphatta szegény párát,-gondoltam.- Le-
kapcsoltam a lámpát és vártam. Öt-hat perc után egyre közeledő szárny-
csapkodás jelezte,hogy a szárcsa partra törekszik. Rögtön a merítő hálóért 
nyúltam, s felkapcsoltam a lámpát. Nem akartam hinni a szememnek! 
Rohamcsónak sebességével rontott a kövek közé, s torpedóként követte 
kissé lemaradva egy szép süllő.

Ösztönösen a madarat merítettem, megelőzve az esetleges támadá-
sát. Kiemeltem a partra, majd azonnal világos lett minden. A hal zsi-
nóron lógott alatta, szájában horoggal, a végén tirolifával. A döbbenet 
ezután ért a tetőfokra! Három nappal korábban szép kapásom volt,s 
annak rendje és módja szerint meg is akasztottam a süllőt. Sajnos va-
lamiben elakadt, el kellett szakítanom a damilt. Bosszantott, bár min-
dent megtettem, hogy kiszabadítsam,oda lett a hal! Vagy mégsem?! 
Kerekre tágult szemmel láttam, hogy a szárcsa lábaira többszörösen 
rátekeredett zsinór, a teljes szerelés az enyém. Halászat közben akad-
hatott bele a vízi madár, s napokig küzdöttek egymással reménytele-
nül. Ki szólhatott a szárcsának, hogy hozzám kell jönnie? Talán a Si-
rály? Mindezt egy napon? Miért nem a szomszéd településre mentek? 
Miért nem a közeli hajóállomásra? Ott többen is horgásztak. Három 
nap multával visszakapom a teljes szerelésemet és még egy szép halat 
is? Pontosan a lábaim elé? Ki hiszi ezt el? Pedig ha hiszitek, ha nem ez 
velem történt szóról- szóra. Ez bizony az igazi Karácsonyi hal!

A nagy öröm után vége lett a horgászatnak, újra jött a „ műtét”. A 
siker most sem maradt el, a kiszabadult szárcsa szinte futva a vízen, 
menekült a nádas ölelő mélyére. Fáradtan, de örömmel nyugtáztam 
a napot. Megmentettem két kis életet, vissza adtam őket a természet-
nek. Boldog voltam, mert az élő természet pedig engem jutalmazott 
a csodálatos élményekkel, a nap történéseivel. Karácsonykor az aszta-
lon még egyszer találkoztam az én süllőmmel. Gondolataim Pali bá-
tyámra emlékeztettek. A lehulló elsárgult barnába forduló levelekben, 
a zölden kicsattanó rügyekben mindig fedezzétek fel a szépet, a meg-
ismételhetetlen anyatermészet ölelését. Ti is maradjatok vele szoros 
közelségbe! Őrizzétek! Szabó Zoltán

Új fotók az aluljáróban

Fotó: Szögedi M.
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Demel Eszter karmester és zenetanár, a hazai zenepedagógia 
egyik kiemelkedő alakja, tizennégy évig vezette Balatonalmádi Vá-
ros Vegyeskarát, akikkel a Fesztivál Kórus minősítést is megkapták. 

Hetente kétszer járt le Veszprémből városunkba, majd néhány év 
szünet után azoknak az énekelni vágyó régi kórustagoknak a kérésé-
re, akik akkor már nem jártak a Vegyeskarba, új kórust alapított. A 
Harmónia Énekegyüttest.

A névválasztás nem volt véletlen. Harmóniában egymással, ön-
magukkal, a zenével, az énekszóval. Az összetartó erő pedig nem 
„csak” a zene, hanem a szeretet és a bizalom. Mert csak úgy ér-
demes. Kemény munkával, kitartással, sok lépcsőt kell végigjárni, 
hogy úgy szóljon a dal, ahogy annak szólnia kell. 

Az együttes jelenlegi létszáma tizenöt fő (11 hölgy és 4 férfi), de 
szeretetettel várnak még énekelni vágyó tagokat. Eszter állítja, hogy 
elég, ha szeret énekelni a jelentkező, van némi hangja, és szeretne 
egy összetartó, jó társaság tagja lenni. A többit ő megoldja….

Eszter szigorú, maximalista, de többek között ez viszi előre az irá-
nyítása alatt zenélő közösségeket, az eredményei pedig magukért 
beszélnek. 2015-ben Megyei Príma díjat nyert a Gárdonyi Zoltán 
Ifjúsági Kamarazenekarral, egyúttal a Megyei Közönségdíjat is ki-
érdemelték. 

A Tücsök Zenekarral országos második helyezést értek el. 
Beszélgetésünknek ennél a pontjánál kicsit elfilozofálgattunk em-

berekről, jellemekről, és a visszásságokról, amik körülvesznek minket.
-Arra a kis időre, amíg élünk, nagyon fontos, hogy az ember 

olyan közösségben legyen, ahol neki jó. Ha feszültség van, és egyet 

nem értés, akkor oda nem 
kell menni. Minket – a kó-
rust (a szerk.) - ez tart össze. 
Az ember nem azért megy 
valahova, hogy harcoljon. Az 
a fiatalabb korba még bele-
fér, de most már az a fontos, 
hogy az ember biztonság-
ban érezze magát, ne bánt-
sák, épüljön és tanuljon va-
lamit. – mondja Eszter hal-
kan, szinte csak magának. 
Kicsit elgondolkodik, majd 
így folytatja:

-Annyi feszültség van a 
külvilágban, olyan csúnya vi-
szonyok, hogy a harcra semmi 
szükség nincs. A külvilág nagyon hajlamosít rá, hogy az ember be-
gubózzon. És az nem tesz jót. 

Eszter szerencsésnek tartja magát, mert sok gyereket tanít. És a 
gyerekek ugye egy teljesen más világ. Ha az ember figyel rájuk, jó-
ban van velük, elfogadja őket, beszélget velük, akkor a dolgok mű-
ködnek. 

Mi pedig köszönjük Demel Eszternek azt az áldozatos munkát, 
amit városunk zeneszerető embereiért tesz immár másfél évtizede.

Szolga Mária

Madeleine 
Francia, citromos teasütemény

Egy gyors sütemény a rohanós mindennapokra. 
A madeleine-t Proust tette világhírűvé, Az eltűnt idő nyomá-

ban című művében fontos szerepet szán a kis aprósüteménynek. A 
madeleine története a legenda sze-
rint akkor kezdődött, mikor egy 
francia lány, Madeleine, megaján-
dékozta a kis sütikkel Stanislaw 
Lezczynskit, Lotaringia hercegét. 
A hercegnek annyira ízlett a süte-
mény, hogy lelkesen kínálni kezd-
te vele lányát is, aki XV. Lajos fele-
sége volt. A madeleine-ek népsze-
rűsége ekkor kezdett felfelé ívelni, 
majd meghódította egész Francia-
országot. Ehhez jött még Proust 
hatása, mely meghozta a világhírt 
is a kagyló alakú kis piskótafalat-
káknak. 

„A tea mellé anyám egy kis 
madeleine-nek nevezett süte-
ményt hozatott, amelynek kicsi, dundi formája mintha csak egy ro-
vátkás kagylóhéjba lenne kisütve. S mindjárt, szinte gépiesen, fáradtan 
az egyhangú naptól s egy szomorú holnap távlatától, ajkamhoz emel-
tem egy kanál teát, amelybe előtte már beáztattam egy darabka süte-

ményt. De abban a pillanatban, amikor ez a korty tea, a sütemény el-
ázott morzsáival keverve, odaért az ínyemhez, megremegtem, mert úgy 
éreztem, hogy rendkívüli dolog történik bennem. Bűvös öröm áradt el 
rajtam, elszigetelt mindentől, és még csak az okát sem tudtam. Azon-
nal közömbössé tett az élet minden fordulata iránt, a sorscsapásokat 
hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerű káprázattá változtatta…”

Marcel Proust: Az eltűnt idő nyo-
mában

Hozzávalók: 10 dkg liszt, 10 
dkg cukor, 10 dkg vaj, 2 db to-
jás, 1 csipet só

Ezeken a hozzávalókon kí-
vül kell még bele valami ‚ízesí-
tő’, a citromoshoz 1 citrom re-
szelt héja, a kakaóshoz 2 evőka-
nál kakaó (a kakaó mennyiségét 
számoljuk le a lisztből), a vaníli-
áshoz vanília, stb...

Elkészítés: 1. A vajat folyósra 
olvasztjuk. 2. A tojásokat a cukor-
ral habosra kavarjuk, hozzáadjuk 
a lisztet, a sót, az ‚ízesítőt’, óvato-
san összekavarjuk. Majd belefor-

gatjuk az olvasztott vajat is. 10 percre hűtőszekrényben pihentetjük. 
3. Amíg a massza a hűtőben csücsül, addig a sütőt előmelegítjük 190 
fokra 4. A kis horpadásokat ¾-ig megtöltjük a tésztával és 10 perc alatt 
készre sütjük. Szebényi Éva (http://sutisdobozom.cafeblog.hu)

Harmóniában – beszélgetés Demel Eszterrel A sirály, a szárcsa és a süllő története (2015 december)

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

Fotó: Pászti

Fotó: Szebényi Éva 

Nektek mesélem el ezt a kis epizódot, akik éppúgy  szeretitek az 
élő természetet, a vizeket, nádasokat, vagy a vadban gazdag gyönyö-
rű erdőségeket mint e sorok írója.

Anyai nagybátyám, Honti (Juronics) Pál jó erdész és jó vadász volt. 
Hivatása mellett gyakran ragadott tollat, amint azt a Hanság mocsa-
raiban élő elveszett gyermek a „Hany Istók” története díjnyertes írása 
is alátámaszt. Pali bátyám jó író is volt, s ő bizonyára sokkal színeseb-
ben, érdekfeszítőbben mesélte volna el nektek az alábbiakat:,

A tél kezdetén, Advent első hetében horgászni indultam a Balatonra. 
Szokatlanul enyhe, szép késő délutáni időben, még világosban értem le 
a partra. Süllőzni készültem. A kis csalihalat feltűztem a horogra, majd a 
vízbe vetettem a szerelést. Kapásjelző került a zsinórra, majd a másik bo-
tom felé indultam pár lépéssel jobbra. Vissza fordultam, s furcsa kép tá-
rult elém. Hatalmas sirály kolónia szárnycsapkodással és hangos rikolto-
zással a botom felett pár méterre körözött, s nem tágítottak. Észrevettem, 
hogy a jelzőm le és fel ugrál, nem tudtam mire vélni. Tekintetem a vizet 
pásztázta, majd megláttam a kis sirály kétségbeesett vergődését, nem tu-
dott felrepülni. Mi történhetett? Szinte azonnal beugrott a válasz: A da-
milom még le sem süllyedt, a kis madár villámgyors sebességgel lecsapott 
egy megvillanó zsákmányhalra,s ez lett a veszte. Belegabalyodott a zsi-
nórba, s ahogyan szabadulni próbált,egyre nagyobb bajba került. Mité-
vő legyek?!Szerettem volna megmenteni, de azt is tudtam, hogy kétség-
beesésében támadni fog. Pirosló, 4–5 cm hosszú tűhegyes csőre komoly 
fegyver, cseppet sem veszélytelen. Az orsót lassan tekerve egyre közeledett, 
én pedig lázasan arra gondoltam, hogy mit mesélt Pali bátyám, amikor 
el kellett kapnia egy termetes baglyot egy vadász kalandja során. Jött is a 
mentő ötlet! A megoldás a zsebemben lapuló használaton kívüli viharsap-
ka volt. A partra került sirály fejére borítottam óvatosan, nehezen,de las-
san megnyugodott. Kezdődött az „operáció”. Tett némi kísérletet, hogy 
belém csíphessen, de megérezte a segítő szándékot és megadta magát. Fél 
óráig küzdöttem. Többszörös hurok volt a nyakán, a csőrén, a szárnytö-
veken, a farok tollak között és a lábain. Küzdelem volt a javából, de sike-
rült! A kis jószág boldogan és gyorsan kapott szárnyra, amint megérezte 
a szabadság ízét. Jó érzéssel néztem utána, míg a közben leereszkedő sö-
tétség el nem nyelte. Élveztem a csendet, végre a horgászatra figyeltem. A 
kapásjelzők nem mozdultak. Egy óra telhetett el, amikor újra szárnycsap-
kodásra kaptam fel a fejem. A közelből, a vízről jöttek a hangok. Megri-
adtam. A sirállyal történt valami? Eltörhettem a szárnyát? Nem az nem 

lehet! Kaptam a lámpám után, s hangok irányába világítottam. Hihetet-
len! Valóban egy madár vergődött a vízben. A fénycsóva, mint egy su-
gár út, felém hozta a szerencsétlen kis jószágot. Közeledett, majd átvillant 
az agyamon, ez nem az én sirályom! Egy szárcsa volt az áldozat. A pász-
tázó fény valami fehér, hosszúkás tárgyat is megmutatott a madár alatt 
a vízben. Hát persze! Valami elkaphatta szegény párát,-gondoltam.- Le-
kapcsoltam a lámpát és vártam. Öt-hat perc után egyre közeledő szárny-
csapkodás jelezte,hogy a szárcsa partra törekszik. Rögtön a merítő hálóért 
nyúltam, s felkapcsoltam a lámpát. Nem akartam hinni a szememnek! 
Rohamcsónak sebességével rontott a kövek közé, s torpedóként követte 
kissé lemaradva egy szép süllő.

Ösztönösen a madarat merítettem, megelőzve az esetleges támadá-
sát. Kiemeltem a partra, majd azonnal világos lett minden. A hal zsi-
nóron lógott alatta, szájában horoggal, a végén tirolifával. A döbbenet 
ezután ért a tetőfokra! Három nappal korábban szép kapásom volt,s 
annak rendje és módja szerint meg is akasztottam a süllőt. Sajnos va-
lamiben elakadt, el kellett szakítanom a damilt. Bosszantott, bár min-
dent megtettem, hogy kiszabadítsam,oda lett a hal! Vagy mégsem?! 
Kerekre tágult szemmel láttam, hogy a szárcsa lábaira többszörösen 
rátekeredett zsinór, a teljes szerelés az enyém. Halászat közben akad-
hatott bele a vízi madár, s napokig küzdöttek egymással reménytele-
nül. Ki szólhatott a szárcsának, hogy hozzám kell jönnie? Talán a Si-
rály? Mindezt egy napon? Miért nem a szomszéd településre mentek? 
Miért nem a közeli hajóállomásra? Ott többen is horgásztak. Három 
nap multával visszakapom a teljes szerelésemet és még egy szép halat 
is? Pontosan a lábaim elé? Ki hiszi ezt el? Pedig ha hiszitek, ha nem ez 
velem történt szóról- szóra. Ez bizony az igazi Karácsonyi hal!

A nagy öröm után vége lett a horgászatnak, újra jött a „ műtét”. A 
siker most sem maradt el, a kiszabadult szárcsa szinte futva a vízen, 
menekült a nádas ölelő mélyére. Fáradtan, de örömmel nyugtáztam 
a napot. Megmentettem két kis életet, vissza adtam őket a természet-
nek. Boldog voltam, mert az élő természet pedig engem jutalmazott 
a csodálatos élményekkel, a nap történéseivel. Karácsonykor az aszta-
lon még egyszer találkoztam az én süllőmmel. Gondolataim Pali bá-
tyámra emlékeztettek. A lehulló elsárgult barnába forduló levelekben, 
a zölden kicsattanó rügyekben mindig fedezzétek fel a szépet, a meg-
ismételhetetlen anyatermészet ölelését. Ti is maradjatok vele szoros 
közelségbe! Őrizzétek! Szabó Zoltán

Új fotók az aluljáróban

Fotó: Szögedi M.
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A geológus a bauxitkutatásban II. 
Hogy kutattunk mi bauxitot a Balatonalmádi Bauxitkutató Vál-

lalatnál?
1950-ig a bauxitkutatásokat az egyes bányavállalatok végezték, 

majd azt a Bauxitkutató Expedíció vette át, amely önálló vállalatként 
működött az egész magyar alumíniumipart átfogó MASZOBAL 
égisze alatt. 1954-ben, amikor a MASZOBAL megszűnt – helyé-
re a Magyar Alumíniumipari Tröszt (később HUNGALU) lépett –, 
megalakult a Bauxitkutató Vállalat magyar vezetéssel. A központo-
sított hazai bauxitkutatás közvetlen földtani irányítását még a szov-
jet vezetés Bárdossy Györgyre bízta, aki évtizedekkel utána a világ 
talán leg(el)ismertebb kutatója lett, mind gyakorlati, mind tudo-
mányos téren. Kezdeti munkájához nem kis segítséget kapott a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet tapasztaltabb szakembereitől is. 

A Bauxitkutató Vállalat földtani irányítása 
1957 és 1995 között Szantner Ferenc főgeo-
lógus kezében volt, a kutatások közvetlen irá-
nyítója pedig Almádi polgára, Károly Gyula 
kutatási osztályvezető. 

Az almádi központban, amikor az a 60-
as évek során nemzetközi viszonylatban is 
egy modern kutató vállalattá nőtt, a föld-
tani szakirányítás magába foglalta a kutatá-
si, kamerális (magyarul adatfeldolgozás és ér-
telmezés), vízföldtani, geodéziai, geofizikai és 
anyagvizsgálati osztályokat. 

A terepi kutatásokat fúrócsoportok 
hajtották végre (Nyirádon, Halimbán, 
Iszkaszentgyörgyön, Fenyőfőn, Iharkúton 
stb.). Ezek élén a csoportvezető geológus állt, 
szigorú központi irányítás és rendszeres ellen-
őrzés mellett. Ez azt jelentette, hogy a felső 
utasítások végrehajtásáért volt felelős. A le-
fúrandó felderítő és előzetes kutatási pontok 
helyét a főgeológus és a kutatási osztály veze-
tője, Almádiban térképen jelölték ki. A rész-
letes kutatások helyeinek kitűzését a csoport-
vezető geológusra bízták (legalább is többnyire). Egy-egy csoportnál 
jellemzően 5–7 fúrógép dolgozott. A csoportvezető munkáját tech-
nikusok segítették. Visszatekintve ez így amolyan szovjetizált rend-
szer volt, mert megtapasztalhattam, hogy a nyugati világban egy 
project geologist önállóan végzi a kutatásokat és akkora úr, hogy at-
tól a főnöke legfeljebb csak kérdezni mer. 

A fúrópontok helyét geodéták mérték ki, sokszor a szó legszo-
rosabb értelmében katonás pontossággal (több volt ludovikás tiszt 
dolgozott a cégnél, akiket korábban az oroszok alkalmaztak, sőt ha 
kellett még mentettek is). A fúrási mintákat a geológus terepnap-
lóban írta le. Ennek a munkának legnagyobb öröme talán az volt, 
amikor mínusz 10–20 fokos hidegben (akkoriban még ilyen is volt) 
nem fagyott le csupasz keze. Jobb érzésű fúrós oda is löttyintett egy-
egy vödörrel a felmelegedett hűtővízből. Meg még valami, amikor 
az ember ott áll a gép mellett, a rétegsorból már tudja, hogy mind-
járt bauxitot ér, vagy a fúrás meddő lesz, szóval ott áll, egyszer csak 
a fúróiszap színe vörösre vált, bauxitot kaptunk! No, ez az az öröm 
az életében, amiben, amolyan „irodista” geológus nem részesül. Az 
„irodistát” a terepi geológus lenézi, mert az reggel kitakarított fűtött 
irodába érkezik, ebédet adnak neki rendes munkahelyi étteremben, 
„munka” végeztével hazasétál anélkül, hogy egy darab követ látott 
volna egész nap. 

Amikor a fúrás bauxitot ért szigorúan rudazat ellenőrzést kellett 
tartani, hogy a bauxit felszíntől mért mélysége pontosan rögzítve 

legyen. Ugyanígy a fekü dolomit elérésekor is. A fedő kőzetminták 
földbe vájt kis árkokba kerültek, a bauxit mintákat pedig erre rend-
szeresített faládákba gyűjtötték. Fontos volt, hogy a bauxitból vett 
minta mennyisége (magkihozatal) megfelelő legyen. A bauxit innen 
került a csoport mintaraktárába feldolgozásra. Felületi tisztítás, szá-
rítás, felezés, negyedelés után az almádi vegyi laborba ment elemzés-
re. Onnan az eredményeket visszaküldték a csoporthoz. 

A vállalat teljesítményét, nem az egy év alatt megkutatott érc 
mennyiségében (ami ugyan tervben szerepelt), hanem a lefúrt fo-
lyóméterekben mérték. Ez egy olyan képtelenség, mintha a csatá-
ban a tüzérség hatékonyságát nem a találatokban mérték volna, ha-
nem abban, hogy milyen messze lőttek. Nem a vállalat, a korszel-
lem volt a hibás. A csoport főfúrómesterei motorizált úton járták a 
gépeket, a geológus meg gyalogolt. A különbség anyagi juttatások-

ban is megnyilvánult…
Jelentéseket kellett írni havonta, az ered-

ményeket értékelni. Minden év elején a cso-
port geológus bement a központba, ahol az-
tán éjszakákba nyúló készletszámítások foly-
tak, mert január 31-re a Központi Földtani 
Hivatalnak meg kellett küldeni az új ered-
ményeket. Számológép a tekerős mechanikus 
Triumfátor volt. A rajzolóknak pedig az ir-
datlan mennyiségű adatsorokat méteres hosz-
szúságú pauszpapírra kellett sablonnal tussal 
egy megrajzolt táblázatba beírni. Ha meg ja-
vítani kellett, akkor zsilettel kivakarni és újra 
írni. Istenem, de szép idők voltak! Akkor ott 
a cégnél szinte mindenki fiatal volt, jó ha 
Vízy Béla igazgató már elmúlt harminc éves. 

Egyes megkutatott területi (bányásza-
ti) egységeket az egyre növekvő igények-
nek megfelelően kitermelésre át kellett adni 
– még régi szovjet normatíváknak megfelelő 
– zárójelentésekben. Ezek a korábban emlí-
tett kamerális osztályon (aminek még a nevét 
is onnan vettük át) készültek a többi osztály 

közreműködésével. Természetesen ez a munka is permanens hajrá-
ban készült éjszakázásokkal. A jelentések határidőre való elkészíté-
sét prémium jutalmazásokkal serkentették. Ezeket a zárójelentése-
ket, azaz a készletek mennyiségét, minőségét és térbeli elhelyezke-
dését bemutató munkákat a Központi Földtani Hivatalnak kellett 
hatóságilag jóváhagynia. Ez is orosz sablonra készült. Nyugati, vagy 
mai szemmel nézve egy ilyen jelentés már-már olyan volt, mint egy 
ortodox pravoszláv templom. Még a lényeg is benne volt, elrejtve 
az ikonosztáz mögött. Lehetne kritizálni, volna hozzá téma. Évtize-
dekkel később Guineában Kindia bauxittelepekről írott szovjet je-
lentést kellett átnézzek, olyan otthonosan mozogtam benne, mint 
bolha a kutyában. 

De ami igaz, ha keresztre feszítenek, vagy megköveznek (tegye min-
denki úri gusztusa szerint) akkor is leírom. A szovjet sablonok követé-
sével végrehajtott bauxitkutatás és annak eredményeit tálaló tanulmá-
nyok a végeredményt tekintve – már régóta tudom –, világviszonylat-
ban is példamutató volt és maradt. Ez a munka egy olyan kiváló kö-
zösségben folyt, amiről ma már gyermekeink és unokáink nem is ál-
modnak. Fél évszázad után is büszke vagyok arra, hogy velük ebben 
részt vehettem. Köszönöm!  dr. Komlóssy György geológus

Helyesbítés! A cikk első részében (megjelent a 2015. decemberi 
számban) közölt ábra helyes elnevezése: Mély karsztos töbrök: Né-
metbánya XVI. lencse, 1986 (Pataki Attila felvétele)

A szabálysértés következményei
A rendőrség tevékenységével kapcsolatban az embereknek a nyo-

mózói (bűnügyi) munka és a közterületen ellátott egyenruhás szol-
gálat jut eszébe. Ez természetes, hiszen az állampolgárok ezzel ta-
lálkoznak a leggyakrabban. Na, meg a közlekedési szabályszegések 
kapcsán hallottak már a szabálysértésekről is. 

A rendőr, a rendőrség a munkáját jogszabályok alapján végzi. A 
szabályszegőket a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény és 
egyéb rendeletek alapján (pl. KRESZ) bünteti. A helyszínen kiszab-
ható bírságok mellett vannak szabályszegések, amikor feljelentés alap-
ján a Rendőrség, mint hatóság eljárást folytat, és büntetést szab ki. A 
Szabálysértési Törvény (2012. évi II. törvény) foglalja magába az eny-
hébb szabálysértéseket és az elkövetésük miatt kiszabandó büntetése-
ket is. Ezek egy kiemelt csoportja az elzárással sújtható szabálysérté-
sek. Ugyanis nemcsak bűncselekmények büntetése lehet elzárás, va-
gyis szabadságvesztés, hanem bizonyos szabálysértéseké is. Ezeket az 
eljárásokat közvetlen a bíróság folytatja le, mert szabadság korlátozá-
sáról csak bíróság dönthet, az előkészítés viszont a rendőrség feladata.

Mely szabálysértések tartoznak ebbe a csoportba?
Tulajdon elleni szabálysértések: 50 000 Ft alatti kár okozása lo-

pással, rongálással, csalással, sikkasztással, jogtalan elsajátítással (ta-
lált tárgy megtartása), orgazdasággal, készpénz helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaéléssel (pl. Erzsébet utalvány ellopása). Erőszak nél-
kül elkövetett garázdaság, pl hangos, megbotránkoztató szóváltás. 
Magánlaksértés (már bűncselekmény, ha erőszakkal, vagy felfegy-
verkezve, vagy éjszaka, vagy csoportosan követik el). Rendzavarás 
(verekedés, verekedésre biztatás). Hivatalos személy intézkedésével 
szembeni engedetlenség (pl. bámészkodó nem hagyja el a helyszínt 
felszólításra). Személyazonosítás megállapításának megakadályozása 
(pl. sál, maszk nyilvános vagy sport rendezvényen). Nyilvános ren-
dezvényen testi sértésre alkalmas eszköz birtoklása (pl. bicska, kés, 
lőfegyver, robbanó eszköz, zászlórúd, esernyő). Nyilvános rendez-
vényen a rendező, biztosító személy, rendőr felhívásának nem enge-
delmeskedik (pl. lépjen hátra, hagyja el a helyet!). Közbiztonsági te-
vékenység jogosulatlan végzése, vagy annak látszatát kelti (hivatalos 
szerv egyenruhájához hasonló viselése, járőrözés). Ez nem vonatko-
zik a polgárőrségre, mert az ő tevékenységüket külön törvény pon-
tosan szabályozza. Tiltott prostitúció (célirányos ácsorgás az útszé-
lén). Valótlan bejelentés a segélyhívó és közbiztonsági feladatokat 
ellátó szervek telefonszámára (107, 104, 105, 112, ügyeletes orvos)

Jármű vezetés eltiltás hatálya alatt. Előzménye egy jogerős végzés, 
amelyben okkal tiltották el a vezetéstől, pl ittas vezetés miatt. A Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság gyakorlata szerint minden esetben 
őrizetbe veszik az eltiltás hatálya alatt vezető személyt és gyorsított 
eljárásban viszik bíróság elé. A szabálysértések palettája természete-
sen ennél sokkal szélesebb. Azokat az igazgatásrendészeti eljárások 
kertében vizsgálja a rendőrség. Egy részét illetékességi okból átteszi 
más hatóságokhoz: pl. tűzgyújtási tilalom megszegése vagy „csend-
háborítás” önkormányzati hatáskör, közegészségügyi veszélyeztetés 
ÁNTSZ hatáskör.

A büntetés lehet figyelmeztetés, pénzbüntetés, közérdekű munka, 
kiadott engedély bevonása (vezetői, lőfegyver, őrző-védő szolgáltatás), 
járművezetéstől eltiltás, elkobzás, lefoglalás, kitiltás (pl. sport rendez-
vényről). A hatóság ráterhelheti az eljárási költségeket a szabálysértő 
személyre, elővezetetheti, ha nem jelenik meg idézésre (ez is költséggel 
jár), és rendbírsággal sújthatja (pl. ittasan jeleneik meg kihallgatásra).

A jó közbiztonság mindenki közös ügye! A törvény nem ismerete 
nem mentesít a büntetés alól!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A harmadik grill csirke
Ahogy már írtam, az első két kí-

sérlet is a csirke elfogyasztásá-
val ért véget, de nem ment az 
olyan egyszerűen, gördü-
lékenyen, ahogy annak 
mennie kellett volna.

Biztos for-
rásból tu-
dom, hogy 
a grillcsir-
kének forogni 
kell, miközben szép piros-
ra, ropogósra sül.

Látjátok, amit tudni kell a témáról, mindent tudok, felké-
szült vagyok, a siker csak késik, de ami késik, az jön! És a hi-
tem beigazolódott, igaz némi anyagi áldozatot azért követelt, 
ahogyan Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Devecserben 
jártam a lomis piacon. A sok lom között megpillantottam egy 
elektromos grillcsirke sütő készüléket, a szívem a torkomban 
dobogott, míg lepakoltam róla az éjjeli lámpát, porszívót, kis-
traktort, virágcserepet (még virág is volt benne, víz csak azért 
nem, mert műanyagból volt a gerbera.) A kipróbáláshoz nem 
is kellett sokat cipelni, cirka 40–50 méternél egy lépéssel sem 
volt több. Gyönyörű darab, lelki szemeim előtt már forgott 
a csirke, mint Törőcsik Mari a Kőrhintában. Minden műkö-
dik rajta, alsó, felső fűtés, forgatás, hőfokszabályzás, időkap-
csoló, szuper!

Alkuszunk: - Micsoda, ez sokkal többet ér, nekem többe van, 
akkor inkább megtartom. Végre megegyeztünk. Kifizettem és 
boldogan tettem be a csomagtartóba. A hazafelé úton már érez-
tem a sülő csirke kellemes illatát. Puceválás: Kati egy fél flakon 
hideg zsíroldóval kezdte, Flóraszept, Domesztos (mert az min-
dent fertőtlenít, tanította nekünk Zsanett) közönséges moso-
gató, stb… Eközben szétszedtem az előlapot, kiszabadítottam 
az üvegeket és szép tisztára varázsoltam őket, csillogtak is, mint 
a Salamon t-ke. Az összerakásra már nem jutott idő, sebaj, hol-
nap is nap lesz.

Ákosnál a húsos pultból kacsintgatott rám egy csirke, haza is 
hoztam. Tanyasi volt az Istenadta, nem tudok rá semmi rosszat 
mondani, nem is lenne illendő (a megboldogultról vagy jót, 
vagy semmit). Kati megfürdette, kicsínosította, míg én a ké-
szülék utolsó csavarjait raktam a helyükre.

Fűszerezés: só, bors, kömény, fokhagymás fűszer só étolaj-
ban összekeverve. Rúdra babám! A rúdon a csirkét két oldal-
ról ügyes tüskék támasztják, megakadályozva a nem kívánatos 
mocorgást, fickándozást. Biztos, ami a biztos, oda is kötöztem 
a kiálló alkatrészeket a rúdhoz. És láss csodát, a vacsoránk gyö-
nyörűen keringőzik a számára kijelölt küzdőtérben. 180 fo-
kon kezdtem a sütést, hamarosan ínycsiklandozó illatok kezd-
tek terjengeni a konyhában.

Aggodalomra semmi ok, minden a számításaim alapján tör-
ténik, elvégre háromszor nem tévedhetek! Kereken két óra és 
már kész is. Egyszerűen gyönyörű, piros, ahogy kell, ropogós, 
kívánatos, mit mondjak, finomenális!

Tényleg nagyon ízletes volt, Ezt akartam már mióta, és most 
sikerült! Vass Csaba 

(Ezt az írást a decemberi számba szántuk, de legnagyobb saj-
nálatunk kimaradt, annak ellenére, hogy a tartalomjegyzékben 
szerepelt. Írójától ezúton is, ismét elnézést kérünk! – a szerk.) 

Mély karsztos töbrök: Iharkút II. lencse, 1979

Fotó: Pataki Attila
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A geológus a bauxitkutatásban II. 
Hogy kutattunk mi bauxitot a Balatonalmádi Bauxitkutató Vál-

lalatnál?
1950-ig a bauxitkutatásokat az egyes bányavállalatok végezték, 

majd azt a Bauxitkutató Expedíció vette át, amely önálló vállalatként 
működött az egész magyar alumíniumipart átfogó MASZOBAL 
égisze alatt. 1954-ben, amikor a MASZOBAL megszűnt – helyé-
re a Magyar Alumíniumipari Tröszt (később HUNGALU) lépett –, 
megalakult a Bauxitkutató Vállalat magyar vezetéssel. A központo-
sított hazai bauxitkutatás közvetlen földtani irányítását még a szov-
jet vezetés Bárdossy Györgyre bízta, aki évtizedekkel utána a világ 
talán leg(el)ismertebb kutatója lett, mind gyakorlati, mind tudo-
mányos téren. Kezdeti munkájához nem kis segítséget kapott a Ma-
gyar Állami Földtani Intézet tapasztaltabb szakembereitől is. 

A Bauxitkutató Vállalat földtani irányítása 
1957 és 1995 között Szantner Ferenc főgeo-
lógus kezében volt, a kutatások közvetlen irá-
nyítója pedig Almádi polgára, Károly Gyula 
kutatási osztályvezető. 

Az almádi központban, amikor az a 60-
as évek során nemzetközi viszonylatban is 
egy modern kutató vállalattá nőtt, a föld-
tani szakirányítás magába foglalta a kutatá-
si, kamerális (magyarul adatfeldolgozás és ér-
telmezés), vízföldtani, geodéziai, geofizikai és 
anyagvizsgálati osztályokat. 

A terepi kutatásokat fúrócsoportok 
hajtották végre (Nyirádon, Halimbán, 
Iszkaszentgyörgyön, Fenyőfőn, Iharkúton 
stb.). Ezek élén a csoportvezető geológus állt, 
szigorú központi irányítás és rendszeres ellen-
őrzés mellett. Ez azt jelentette, hogy a felső 
utasítások végrehajtásáért volt felelős. A le-
fúrandó felderítő és előzetes kutatási pontok 
helyét a főgeológus és a kutatási osztály veze-
tője, Almádiban térképen jelölték ki. A rész-
letes kutatások helyeinek kitűzését a csoport-
vezető geológusra bízták (legalább is többnyire). Egy-egy csoportnál 
jellemzően 5–7 fúrógép dolgozott. A csoportvezető munkáját tech-
nikusok segítették. Visszatekintve ez így amolyan szovjetizált rend-
szer volt, mert megtapasztalhattam, hogy a nyugati világban egy 
project geologist önállóan végzi a kutatásokat és akkora úr, hogy at-
tól a főnöke legfeljebb csak kérdezni mer. 

A fúrópontok helyét geodéták mérték ki, sokszor a szó legszo-
rosabb értelmében katonás pontossággal (több volt ludovikás tiszt 
dolgozott a cégnél, akiket korábban az oroszok alkalmaztak, sőt ha 
kellett még mentettek is). A fúrási mintákat a geológus terepnap-
lóban írta le. Ennek a munkának legnagyobb öröme talán az volt, 
amikor mínusz 10–20 fokos hidegben (akkoriban még ilyen is volt) 
nem fagyott le csupasz keze. Jobb érzésű fúrós oda is löttyintett egy-
egy vödörrel a felmelegedett hűtővízből. Meg még valami, amikor 
az ember ott áll a gép mellett, a rétegsorból már tudja, hogy mind-
járt bauxitot ér, vagy a fúrás meddő lesz, szóval ott áll, egyszer csak 
a fúróiszap színe vörösre vált, bauxitot kaptunk! No, ez az az öröm 
az életében, amiben, amolyan „irodista” geológus nem részesül. Az 
„irodistát” a terepi geológus lenézi, mert az reggel kitakarított fűtött 
irodába érkezik, ebédet adnak neki rendes munkahelyi étteremben, 
„munka” végeztével hazasétál anélkül, hogy egy darab követ látott 
volna egész nap. 

Amikor a fúrás bauxitot ért szigorúan rudazat ellenőrzést kellett 
tartani, hogy a bauxit felszíntől mért mélysége pontosan rögzítve 

legyen. Ugyanígy a fekü dolomit elérésekor is. A fedő kőzetminták 
földbe vájt kis árkokba kerültek, a bauxit mintákat pedig erre rend-
szeresített faládákba gyűjtötték. Fontos volt, hogy a bauxitból vett 
minta mennyisége (magkihozatal) megfelelő legyen. A bauxit innen 
került a csoport mintaraktárába feldolgozásra. Felületi tisztítás, szá-
rítás, felezés, negyedelés után az almádi vegyi laborba ment elemzés-
re. Onnan az eredményeket visszaküldték a csoporthoz. 

A vállalat teljesítményét, nem az egy év alatt megkutatott érc 
mennyiségében (ami ugyan tervben szerepelt), hanem a lefúrt fo-
lyóméterekben mérték. Ez egy olyan képtelenség, mintha a csatá-
ban a tüzérség hatékonyságát nem a találatokban mérték volna, ha-
nem abban, hogy milyen messze lőttek. Nem a vállalat, a korszel-
lem volt a hibás. A csoport főfúrómesterei motorizált úton járták a 
gépeket, a geológus meg gyalogolt. A különbség anyagi juttatások-

ban is megnyilvánult…
Jelentéseket kellett írni havonta, az ered-

ményeket értékelni. Minden év elején a cso-
port geológus bement a központba, ahol az-
tán éjszakákba nyúló készletszámítások foly-
tak, mert január 31-re a Központi Földtani 
Hivatalnak meg kellett küldeni az új ered-
ményeket. Számológép a tekerős mechanikus 
Triumfátor volt. A rajzolóknak pedig az ir-
datlan mennyiségű adatsorokat méteres hosz-
szúságú pauszpapírra kellett sablonnal tussal 
egy megrajzolt táblázatba beírni. Ha meg ja-
vítani kellett, akkor zsilettel kivakarni és újra 
írni. Istenem, de szép idők voltak! Akkor ott 
a cégnél szinte mindenki fiatal volt, jó ha 
Vízy Béla igazgató már elmúlt harminc éves. 

Egyes megkutatott területi (bányásza-
ti) egységeket az egyre növekvő igények-
nek megfelelően kitermelésre át kellett adni 
– még régi szovjet normatíváknak megfelelő 
– zárójelentésekben. Ezek a korábban emlí-
tett kamerális osztályon (aminek még a nevét 
is onnan vettük át) készültek a többi osztály 

közreműködésével. Természetesen ez a munka is permanens hajrá-
ban készült éjszakázásokkal. A jelentések határidőre való elkészíté-
sét prémium jutalmazásokkal serkentették. Ezeket a zárójelentése-
ket, azaz a készletek mennyiségét, minőségét és térbeli elhelyezke-
dését bemutató munkákat a Központi Földtani Hivatalnak kellett 
hatóságilag jóváhagynia. Ez is orosz sablonra készült. Nyugati, vagy 
mai szemmel nézve egy ilyen jelentés már-már olyan volt, mint egy 
ortodox pravoszláv templom. Még a lényeg is benne volt, elrejtve 
az ikonosztáz mögött. Lehetne kritizálni, volna hozzá téma. Évtize-
dekkel később Guineában Kindia bauxittelepekről írott szovjet je-
lentést kellett átnézzek, olyan otthonosan mozogtam benne, mint 
bolha a kutyában. 

De ami igaz, ha keresztre feszítenek, vagy megköveznek (tegye min-
denki úri gusztusa szerint) akkor is leírom. A szovjet sablonok követé-
sével végrehajtott bauxitkutatás és annak eredményeit tálaló tanulmá-
nyok a végeredményt tekintve – már régóta tudom –, világviszonylat-
ban is példamutató volt és maradt. Ez a munka egy olyan kiváló kö-
zösségben folyt, amiről ma már gyermekeink és unokáink nem is ál-
modnak. Fél évszázad után is büszke vagyok arra, hogy velük ebben 
részt vehettem. Köszönöm!  dr. Komlóssy György geológus

Helyesbítés! A cikk első részében (megjelent a 2015. decemberi 
számban) közölt ábra helyes elnevezése: Mély karsztos töbrök: Né-
metbánya XVI. lencse, 1986 (Pataki Attila felvétele)

A szabálysértés következményei
A rendőrség tevékenységével kapcsolatban az embereknek a nyo-

mózói (bűnügyi) munka és a közterületen ellátott egyenruhás szol-
gálat jut eszébe. Ez természetes, hiszen az állampolgárok ezzel ta-
lálkoznak a leggyakrabban. Na, meg a közlekedési szabályszegések 
kapcsán hallottak már a szabálysértésekről is. 

A rendőr, a rendőrség a munkáját jogszabályok alapján végzi. A 
szabályszegőket a Büntető Törvénykönyv, a Szabálysértési Törvény és 
egyéb rendeletek alapján (pl. KRESZ) bünteti. A helyszínen kiszab-
ható bírságok mellett vannak szabályszegések, amikor feljelentés alap-
ján a Rendőrség, mint hatóság eljárást folytat, és büntetést szab ki. A 
Szabálysértési Törvény (2012. évi II. törvény) foglalja magába az eny-
hébb szabálysértéseket és az elkövetésük miatt kiszabandó büntetése-
ket is. Ezek egy kiemelt csoportja az elzárással sújtható szabálysérté-
sek. Ugyanis nemcsak bűncselekmények büntetése lehet elzárás, va-
gyis szabadságvesztés, hanem bizonyos szabálysértéseké is. Ezeket az 
eljárásokat közvetlen a bíróság folytatja le, mert szabadság korlátozá-
sáról csak bíróság dönthet, az előkészítés viszont a rendőrség feladata.

Mely szabálysértések tartoznak ebbe a csoportba?
Tulajdon elleni szabálysértések: 50 000 Ft alatti kár okozása lo-

pással, rongálással, csalással, sikkasztással, jogtalan elsajátítással (ta-
lált tárgy megtartása), orgazdasággal, készpénz helyettesítő fizetési 
eszközzel visszaéléssel (pl. Erzsébet utalvány ellopása). Erőszak nél-
kül elkövetett garázdaság, pl hangos, megbotránkoztató szóváltás. 
Magánlaksértés (már bűncselekmény, ha erőszakkal, vagy felfegy-
verkezve, vagy éjszaka, vagy csoportosan követik el). Rendzavarás 
(verekedés, verekedésre biztatás). Hivatalos személy intézkedésével 
szembeni engedetlenség (pl. bámészkodó nem hagyja el a helyszínt 
felszólításra). Személyazonosítás megállapításának megakadályozása 
(pl. sál, maszk nyilvános vagy sport rendezvényen). Nyilvános ren-
dezvényen testi sértésre alkalmas eszköz birtoklása (pl. bicska, kés, 
lőfegyver, robbanó eszköz, zászlórúd, esernyő). Nyilvános rendez-
vényen a rendező, biztosító személy, rendőr felhívásának nem enge-
delmeskedik (pl. lépjen hátra, hagyja el a helyet!). Közbiztonsági te-
vékenység jogosulatlan végzése, vagy annak látszatát kelti (hivatalos 
szerv egyenruhájához hasonló viselése, járőrözés). Ez nem vonatko-
zik a polgárőrségre, mert az ő tevékenységüket külön törvény pon-
tosan szabályozza. Tiltott prostitúció (célirányos ácsorgás az útszé-
lén). Valótlan bejelentés a segélyhívó és közbiztonsági feladatokat 
ellátó szervek telefonszámára (107, 104, 105, 112, ügyeletes orvos)

Jármű vezetés eltiltás hatálya alatt. Előzménye egy jogerős végzés, 
amelyben okkal tiltották el a vezetéstől, pl ittas vezetés miatt. A Ba-
latonalmádi Rendőrkapitányság gyakorlata szerint minden esetben 
őrizetbe veszik az eltiltás hatálya alatt vezető személyt és gyorsított 
eljárásban viszik bíróság elé. A szabálysértések palettája természete-
sen ennél sokkal szélesebb. Azokat az igazgatásrendészeti eljárások 
kertében vizsgálja a rendőrség. Egy részét illetékességi okból átteszi 
más hatóságokhoz: pl. tűzgyújtási tilalom megszegése vagy „csend-
háborítás” önkormányzati hatáskör, közegészségügyi veszélyeztetés 
ÁNTSZ hatáskör.

A büntetés lehet figyelmeztetés, pénzbüntetés, közérdekű munka, 
kiadott engedély bevonása (vezetői, lőfegyver, őrző-védő szolgáltatás), 
járművezetéstől eltiltás, elkobzás, lefoglalás, kitiltás (pl. sport rendez-
vényről). A hatóság ráterhelheti az eljárási költségeket a szabálysértő 
személyre, elővezetetheti, ha nem jelenik meg idézésre (ez is költséggel 
jár), és rendbírsággal sújthatja (pl. ittasan jeleneik meg kihallgatásra).

A jó közbiztonság mindenki közös ügye! A törvény nem ismerete 
nem mentesít a büntetés alól!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A harmadik grill csirke
Ahogy már írtam, az első két kí-

sérlet is a csirke elfogyasztásá-
val ért véget, de nem ment az 
olyan egyszerűen, gördü-
lékenyen, ahogy annak 
mennie kellett volna.

Biztos for-
rásból tu-
dom, hogy 
a grillcsir-
kének forogni 
kell, miközben szép piros-
ra, ropogósra sül.

Látjátok, amit tudni kell a témáról, mindent tudok, felké-
szült vagyok, a siker csak késik, de ami késik, az jön! És a hi-
tem beigazolódott, igaz némi anyagi áldozatot azért követelt, 
ahogyan Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Devecserben 
jártam a lomis piacon. A sok lom között megpillantottam egy 
elektromos grillcsirke sütő készüléket, a szívem a torkomban 
dobogott, míg lepakoltam róla az éjjeli lámpát, porszívót, kis-
traktort, virágcserepet (még virág is volt benne, víz csak azért 
nem, mert műanyagból volt a gerbera.) A kipróbáláshoz nem 
is kellett sokat cipelni, cirka 40–50 méternél egy lépéssel sem 
volt több. Gyönyörű darab, lelki szemeim előtt már forgott 
a csirke, mint Törőcsik Mari a Kőrhintában. Minden műkö-
dik rajta, alsó, felső fűtés, forgatás, hőfokszabályzás, időkap-
csoló, szuper!

Alkuszunk: - Micsoda, ez sokkal többet ér, nekem többe van, 
akkor inkább megtartom. Végre megegyeztünk. Kifizettem és 
boldogan tettem be a csomagtartóba. A hazafelé úton már érez-
tem a sülő csirke kellemes illatát. Puceválás: Kati egy fél flakon 
hideg zsíroldóval kezdte, Flóraszept, Domesztos (mert az min-
dent fertőtlenít, tanította nekünk Zsanett) közönséges moso-
gató, stb… Eközben szétszedtem az előlapot, kiszabadítottam 
az üvegeket és szép tisztára varázsoltam őket, csillogtak is, mint 
a Salamon t-ke. Az összerakásra már nem jutott idő, sebaj, hol-
nap is nap lesz.

Ákosnál a húsos pultból kacsintgatott rám egy csirke, haza is 
hoztam. Tanyasi volt az Istenadta, nem tudok rá semmi rosszat 
mondani, nem is lenne illendő (a megboldogultról vagy jót, 
vagy semmit). Kati megfürdette, kicsínosította, míg én a ké-
szülék utolsó csavarjait raktam a helyükre.

Fűszerezés: só, bors, kömény, fokhagymás fűszer só étolaj-
ban összekeverve. Rúdra babám! A rúdon a csirkét két oldal-
ról ügyes tüskék támasztják, megakadályozva a nem kívánatos 
mocorgást, fickándozást. Biztos, ami a biztos, oda is kötöztem 
a kiálló alkatrészeket a rúdhoz. És láss csodát, a vacsoránk gyö-
nyörűen keringőzik a számára kijelölt küzdőtérben. 180 fo-
kon kezdtem a sütést, hamarosan ínycsiklandozó illatok kezd-
tek terjengeni a konyhában.

Aggodalomra semmi ok, minden a számításaim alapján tör-
ténik, elvégre háromszor nem tévedhetek! Kereken két óra és 
már kész is. Egyszerűen gyönyörű, piros, ahogy kell, ropogós, 
kívánatos, mit mondjak, finomenális!

Tényleg nagyon ízletes volt, Ezt akartam már mióta, és most 
sikerült! Vass Csaba 

(Ezt az írást a decemberi számba szántuk, de legnagyobb saj-
nálatunk kimaradt, annak ellenére, hogy a tartalomjegyzékben 
szerepelt. Írójától ezúton is, ismét elnézést kérünk! – a szerk.) 

Mély karsztos töbrök: Iharkút II. lencse, 1979

Fotó: Pataki Attila
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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

Balatonalmádi, Rákóczi utca 37.
Telefon 30/9384-453

Őstermelői kolbász, 
szalámi kapható. 

Kolbász-, szalonna-, 
húsfüstölést 

vállalok.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gatterolás és gatterolt áruk!

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

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

Tanfolyamnyitó: 2016. 01. 21. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 01. 26. 16.00 óra

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

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

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

Köszönet és meghívó
2015. december 17-én délelőtt pénzt vettem fel az almádi OTP bank automatájából. 
Előtte a fekete kézitáskámat, benne az összes iratommal, az automata tetejére rak-
tam. A pénzt, meg a kiugró bankkártyát reflexszerűen zsebre tettem, mert közben 
szóba elegyedtem egy régi barátommal, akivel együtt mentem ki az utcára, a kézi-
táskát azonban az automata tetején felejtettem. Csak délután, Veszprémben észlel-
tem, hogy hiányoznak az iratok. Rögtön eszembe jutott, hol hagytam azokat. Irány 
Almádi!
Egy kedves hölgy (az almádi OTP vezetője?) közölte velem, hogy egy úr behozta a tás-
kát, ő pedig már keresett telefonon, hogy megvan.
Tisztelt asszonyom! Tisztelt uram! Ezúton köszönöm meg példamutató tettüket és 
szíves segítségüket. Ám, személyesen is szeretnék köszönetet mondani egy vacsora 
keretében, amire tisztelettel meghívom mindkettőjüket, kedves családjukkal egye-
temben, Kutics Balázs barátomhoz a Porció Étterembe. Ha elfogadják a meghíváso-
mat, időpont egyeztetés céljából kérem hívjanak fel! Telefon +36 88 431 908, mobil: 
70-502-1704

dr. Kerényi László
nyugalmazott polgármester

TÁNCOLJUNK COUNTRY-T!

COUNTRY TÁNC TANFOLYAM INDUL
a vörösberényi kultúrházban  

péntekenként 18 órai kezdettel 16 éves kortól minden korosztály számára.
Minden táncolni vágyó érdeklődőt szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet: 70 4347 324

Almádi advent

Fotó: Pászti
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Csalló pálinka
1993-ban alapították a családi vállalkozást, amely a 

hagyományos kisüsti pálinkafőzésre alapult. 1999. ja-
nuárjában – zöldmezős beruházásként –, Balatonalmá-
di határában, a Vödör-völgyben indult bérszeszfőzde a 
környező és távolabbi lakosság legnagyobb megelégedé-
sére. A Magyarországon kialakult több száz éves kisüsti 
pálinkafőzés hagyományainak őrzése, valamint a korsze-
rű szerkezeti anyagok, a műszerezés kínálta előnyök al-
kalmazása. Fatüzelésű rézüstökben, kétszeres lepárlással 
– saválló hűtőket és tárolótartályokat alkalmazva – ké-
szül az 50%-os „kisüsti”.

2005-ben építették meg saját palackozó üzemüket. 
A kereskedelmi pálinka előállításához az alapanyagot, 
az adott gyümölcs magyarországi legjobb termőhelyei-
ről szerezik be. Kézi válogatással biztosítják, hogy csak 
érett, egészséges gyümölcs kerüljön feldolgozásra. Ter-
mékeiket a gasztronómiai élvezetek kedvelőinek szán-
ják, akik szeretik a különlegességeket, a tiszta, természe-
tes ízeket, elutasítják a világunkat elárasztó mesterséges 
aromákat, színezékeket tartalmazó termékeket és tiszte-
lik a hagyományokat. Pálinkáikat kis volumenben hoz-
zák forgalomba.

A Vödörvölgyi Pálinkaházban készült kisüsti pálinkák:
Hagyományos gyümölcsből készült pálinkák
Eperfahordóban érlelt pálinkák
Erdei és bogyós gyümölcsökből készült pálinkák
Egzotikus gyümölcságyon érlelt pálinkák
Ágyas pálinkák

BA
LA

T
O

N
A

LM
Á

D
I V

Á
RO

S 
LA

PJ
A

 A
z 

új
sá

g 
in

te
rn

et
es

 v
ál

to
za

ta
: w

w
w.

al
m

ad
ie

rt
.h

u 

Almádi 
Értéktár

2016
Új
ALMÁDI ÚJSÁG

január

Kányádi Sándor: Ballag már 
 
Ballag már az esztendő, 
vissza-visszanézve, 
nyomában az öccse jő, 
vígan fütyörészve. 
 
Beéri az öreget 
s válláról a terhet 
legényesen leveszi, 
pedig még csak gyermek. 
 
Lépegetnek szótlanul 
s mikor éjfél eljő, 
férfiasan kezet fog 
Múlttal a Jövendő.

Fotó: Milos József - Csillogás

A pókok művészete – fotó Novák László

Fotó: Pászti György Fotó: Pászti György 
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	BA-2016cim.pdf
	BA-2016bakc

