
Vörösberényi Általános Iskola
1. osztály:

1. sor: 
Demeter Ádám, Földes Károly, Orbán Mátyás, Szabó 
Nándor Boldizsár, Keszei Csanád,
2. sor:
Sikes Vivien Zsófia, Köő Jázmin Kíra, Bressel Áron, 
Szecsődi Dominik Kristóf, Csiki Dávid, Pleszinger József
3. sor:
Varga Milán, Kovács Zsombor, Kálmán Dániel István, 
Török Rajmund, Herendi Bella, Biró Martin, Szlávik 
Martin
4. sor:
Budai Kíra, Budai Liza, Varga Zalán, Boros Lilla, Szántó 
Jázmin

Györgyi Dénes Általános Iskola
1.B osztály:

Alsó sor: 
Horváth Csenge, Böröcz Rebeka, Both Laura, Pribojszki 
Lujza, Negro Veronika, Brokés Sára, Czuczor Boglárka, 
Sári Kincső, Takács Petra
Középső sor: 
Lippai Nagy Róbert, Kovács Péter, Kovács Benedek, 
Karáth Áron, Rasovszky Rézi, Áldozó Marcell, Huszka 
Botond, Golubkovics Márk, Csontos Ákos
Felső sor: 
Mester Ferencné/Ági néni/, Geréd Csanád, Szabó 
Mihály, Rozsos Benedek, Juhász András, Tóth Hunor, 
Szántód Zénó, Negro Tamás, Oláh András, Csécsi 
Zoltánné /Éva néni/

Györgyi Dénes Általános Iskola
1.A osztály:

1.sor (elől):
Varga Szófia, Glück Vivien, Mester Zsófia, Anton Denissza 
Ramóna, Számfira Eliza Nóra, Somogyi Dorina, Kovács 
Molli Doroti, Nádudvary Emma Sára, Erdei Julianna
2.sor (középső):
Hofstetterné Vollain Márta (osztályfőnök), Verestoy 
Borbála Éva, Stiger Lili Fanni, Kishalmi Nikoletta Kata, 
Sveiczer Nóra, Farkas Nóra, Földes Noémi, Palkovits Sára, 
Kovács Petra, Jaksa Kata, Szirbek Szilvia (napközis nevelő)
3.sor (hátsó):
Fried Levente, Nagy Mátyás Barnabás, Tóth-Pusztai 
Benedek, Szegedi Barnabás, Doma Kálmán Levente, 
László-Bata Ármin, Szabó Zsombor Péter, Táborosi Attila
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Jáger István: In memoriam 1956 (rézkarc)
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Természetes-Balatonfürdő 
Kneipp-Rikli Gyógyintézet

Újságunk előző számában jeleztük, hogy az Almádiról elsőként 
megjelent 23 oldal terjedelmű ismertető füzetre visszatérünk. 
Mind tartalmában, mind jelentőségében fontos része a település 
történetének megismertetésében. A kiadvány nevezhetjük első 
reklámnak is, amiben egy feltörekvő község bemutatkozik a 
várható fürdőző közönségnek.

Tekintsük át röviden mit írtak eleink rólunk. Elsőként 
földrajzi helyzetét ismerteti, vázolva az ideális fekvését, 
változatos panorámáját. Idézzük, „Almádinak 5967 katasztrális 
hold területéből 773 katasztrális hold termő- és 5194 nem 
termő terület. Az összes terület 232 birtoktest között oszlik szét. 
Belsőség, központ nincs. Minden birtokos a saját területén építé föl 
lakóházát, vagy pinczéjét. Ez az oka, hogy az egyes lakóházakat. 
jókora területek, szőlők, hegyi legelők, gesztek s kisebb pagonyok 
választják el egymástól.”

Itt kell megemlíteni, hogy a későbbiekben, a község 
fejlesztésében gondokat okozott, ami napjainkban is jelentkezik. 
Gondoljunk csak arra, hogy a vasút és a 71 számú főközlekedési 
út,  Balatonnal párhuzamos vonalvezetése miatt a part menti 
területek értéke, beépítési szempontból mennyivel csökken. 
„Almádi lakósságát 296 fő tiszta magyarnak említi, akik hegyeken 
és völgyekben szétszórt 80-85 házban húzódik meg,”. Almádi 
múltját több mint 2000 évben, említi mint különböző népek 
lakta területet. Itt ki kell térnünk a szerző súlyos tévedésére, ezt 
írja, „Később a mai Almádi egy része, a Remetepatak forrásvidéke a 
bencések kezére került. Az 1227-ben kelt okiratok tanúsága szerint 
Almádiban bencés kolostor állott fönn, s ez csak a XVI. század 
zivataros eseményeinek lett áldozatává .A veszprémi káptalan 
megerősítésekor ez és később a vörös-berényi jezsuiták osztoztak 
Almádin, míg végre a mai birtokviszonyok alakultak ki.” 

Téves minden állítás az említett rendek és Almádi 
kapcsolatáról. Almádi, mint fürdő nem volt ismert, csak az 
1877. év nyarán épített 12 egyszerű kabinból álló épület 
alapozta meg, a később ismerté vált, kedvelt fürdőhelyet. 1883-
ban megalakult az Almádi Fürdő Részvénytársaság, „mely teljesen 
önzetlenül, sőt áldozatoktól sem riadt vissza, napjainkig fényes 
eredménnyel mozdítja elő Almádi nyaraló- és fürdőtelep érdekeit.” 
Az Almádi Fürdő Rt. minden lehetőséget megragadva törekedett 
a fürdőhely jelentőségének emelésére.

 Több kísérlet után sikerült az Almádi Fürdő Rt.-nek 
megállapodásra jutni az Országos Magyar Kneipp Egyesülettel, 
„mely erkölcsi támogatását biztosítá Almádiban fölállítandó 
Kneipp-Rikli féle gyógyintézetnek. Az előhaladt évad ellenére is már 
1899. évben fölépült Almádiban a nagyszabású Kneipp intézet, 
a napfürdő s néhány Rikli féle légsátor. Ezeket a létesítményeket 
azóta tetemesen kibővítették úgy, hogy az idei (1899) tavaszon 
már egyidejűleg akár 300, vagy még többegyén is részesülhet ott a 
természetes gyógymód áldásiban. Ezzel az új létesítménnyel Almádi 
egyszerre túlszárnyalta az összes többi balatoni fürdőhelyeket s 
joggal mondhatjuk, hogy országos nevezettségre tett szert.”

Ki mit tud Almádiról? 

A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság 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 ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. november 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2016. december 9-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 7. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a XIX-XX. század fordulóján épült az akkori 
Mihalecz utca 1. sz. alatt, Piedl Károly tulajdonaként. 
2. A felvétel az 1920-es években készült. 
3. Az épület az eredeti architektúráját (tetőhéjazat) kissé 
megváltoztatva látható, a Dugonics utca 16. sz. alatt. 
Kérdésünkre a helyes megfejtést Lakatos Annamária közölte. 
Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 

Kovács István elnök 

Almádi 1899-ben kiadott képeslapokonTartalomjegyzék 
Ki Mit Tud Almádiról  2. oldal 
Természetes-Balatonfürdő  3. oldal 
Városháza hírei  4-5. oldal 
25 éves a Zeneiskola 6. oldal 
Negyedszázados testvértelepülésünk 7. oldal 
Pályázati felhívás  8. oldal 
DLSB hírei 9. oldal 
Györgyi Dénes Iskola hírei 10. oldal 
Vörösberényi Iskola hírei 11. oldal 
Almádi programajánló 12. oldal 
Pannónia Könyvtár könyvajánlója 13. oldal 
Gombfoci-találkozó 14. oldal 
Félévszázadnyi emlékek felidézése 15. oldal 
Az Úr magához szólította hű szolgáját 16. oldal
Tejutazás  16. oldal 
450 éve történt: Szigetvár ostroma  17. oldal 
Volt egyszer egy Bauxitkutató … 18. oldal 
Ezerarcú műemlékeink Vörösberényben 19. oldal
Városi sporthírek  20. oldal
Rendőrségi és polgárőr hírek 21. oldal
Hirdetések  22-23. oldal
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Lapzárta: minden hónap 25-én!
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az októberi híreinket és tudósításainkat olvashatják. 
Beköszöntött az ősz, kissé megnyugszik a világ körülöttünk, s talán 
egy kicsit többet tudunk magunkkal, almádiakkal is foglalkozni. 
Lassan elérkezik az összegzések, értékelések kora is. 
Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról 
írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban magukénak 
érezhessék utcájukat, városrészüket.
Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság 
ezen oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás 
során, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (eze-
ket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széche-
nyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.
hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Ülésezett a képviselő testület 
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatta a képviselő-

testületet a város közbiztonságával kapcsolatban. Elmondása alapján 
a megye egyik legbiztonságosabb települése Balatonalmádi. Súlyos 
bűncselekmények nem történtek az elmúlt időszakban, és a vagyon 
elleni bűncselekmények száma is csökkenő tendenciát mutat. 
Sokat vannak közterületen a rendőrök, járőröznek, ellenőrzéseket 
tartanak. A turisztikai szezon is rendben lezajlott. Néhány 
lakossági megkeresés kapcsán felmerült a testület részéről a kérdés, 
hogy lehet-e intézkednie a városban, főként a városközpontban 
tartózkodó hajléktalanok kapcsán a Rendőrkapitányságnak. A 
rendőrkapitány arról tájékoztatott, hogy csak jogsértő magatartás 
esetén intézkedhetnek a hajléktalanokkal szemben.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a februárban elfogadott 2 402 ezer forinthoz 
képest a júniusi módosításkor 1 milliárd forinttal növekedett. 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 55,2 millió 
forinttal emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Az Önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi 
költségvetésben. A pályázatok kiírásának határideje: 2016. október 
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. A 
pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

A Pannónia Kulturális Központ Könyvtára „Tudásforrás 2. - 
Értékmentés modern információs platformokon a közösségek 
megerősítéséért” című pályázatot nyújt be az EFOP-3.3.2-16 
kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 
című pályázati felhívásra. Nyertes pályázat esetén lehetősége nyílik a 
könyvtárnak, hogy az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást 
támogató és azokat kiegészítő kulturális foglalkozásokat valósítson 
meg témanapok, foglalkozássorozatok, versenyek, vetélkedők 
keretében. Kitűnő lehetőség arra, hogy a helyi és a környékbeli 
gyermekek megismerkedjenek a helyi értékeinkkel. 

Az idén lejárt az Almádi Magocskák Óvoda vezetői megbízatása, 
melyre az önkormányzat pályázatot írt ki. A jelenlegi óvoda vezetője 
egyedüliként adta be pályázatát, így a képviselő-testület újabb öt 
évre Hercegné Budai Beátát bízta meg az intézmény vezetésével.

A Képviselő-testület már 2014-ben döntött arról, hogy 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél a Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei 
Rendőrkapitányság vagyonkezelésében lévő Hadak útja 4-6. szám 
alatti 712 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. Az ingatlant a helyi közutak és tartozékaik kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolása biztosítása, feladatainak 
ellátása érdekében kívánta tulajdonba venni és helyi közút célra 
felhasználni. Egy új eljárás megindítása kapcsán szükségessé vált 
az önkormányzat korábbi döntésének megerősítése az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházásával kapcsolatosan.

A központi háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő 3 almádi 
és 6 más település háziorvosa kezdeményezte - munkaszervezési, 
szakmai és személyes ok miatt - tekintsen el a képviselő-testület 
az ügyeleti ellátásban való részvételüktől, illetve vizsgálják meg az 
ügyelet más formában történő ellátásának lehetőségét. A Képviselő-
testület megvizsgálta a kérdést, és úgy döntött, hogy a lakosság 
zavartalan ellátása érdekében a központi háziorvosi ügyeletet az 
eddigi formában kívánja működtetni és nem tud eltekinteni a 
háziorvosok központi ügyeletben való részvételétől. 

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat 
tulajdonában lévő Rákóczi u. 43. szám alatti irodahelyiség, a 
Wesselényi strandon lévő Italbár üzlethelyiség, továbbá a Wesselényi 
strand főépületében lévő bazár-ajándék profilú üzlethelyiség 
hasznosítása tárgyában. Jóváhagyta a Képviselő-testület a DRV Zrt. 
szennyvíz ellátására 2017-2031. közötti időszakra készített Gördülő 
Fejlesztési Tervét.

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 8-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében (Városház tér 4.) 
melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

Napirend:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” tart, melyben a 
kapitányságvezető tájékoztatást ad a város közbiztonsági helyzetéről, az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól. 

Keszey János, polgármester

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzata

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
2016. október 23-án 11 órakor városi ünnepséget tart a Szent Erzsébet ligetben. 

Az ünnepség részeként sor kerül a Balatonalmádi Büszkeségpont – Ungár József emlékmű
felavatására, melyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért

Közalapítvány támogatott. A műalkotást Pogány Gábor Benő szobrászművész készítette.

Az ünnepségen beszédet mond dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, közreműködik Jordán 
Tamás színművész és a Magyar Honvédség Légierő Zenekar.

Keszey János, polgármester

Városgondnokság hírei
Műfüves pálya
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
  88/542-561

Ingyen kivágjuk
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy dekoratív 
nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, november 
hónapban.

Balatonalmádi Városgondnokság  -  Tel: 88/542-561

Mindenszentek
Halottak napi temetői buszjárat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői különjáratot 
indítunk az alábbi időpontokban:
2016. október 30, vasárnap
2016. október 31, hétfő
Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi Autóbusz 
pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél várakozik, majd 
16.30 órakor indul vissza.
Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti megálló – 
Szabadság úti megálló – Szőlő utcai megálló – Kisberényi-
Martinovics u. sarok – Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az októberi híreinket és tudósításainkat olvashatják. 
Beköszöntött az ősz, kissé megnyugszik a világ körülöttünk, s talán 
egy kicsit többet tudunk magunkkal, almádiakkal is foglalkozni. 
Lassan elérkezik az összegzések, értékelések kora is. 
Oldalainkon ezután is az Almádi, Budatava, Káptalanfüred és 
Vörösberény városrészek fejlesztéseiről, az ott folyó munkálatokról 
írunk annak reményében, hogy Önök minél jobban magukénak 
érezhessék utcájukat, városrészüket.
Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság 
ezen oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy még sikeresebbek legyünk a tájékoztatás 
során, továbbra is szükségünk van az önök visszajelzéseire (eze-
ket kérjük postán – Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széche-
nyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.
hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Ülésezett a képviselő testület 
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatta a képviselő-

testületet a város közbiztonságával kapcsolatban. Elmondása alapján 
a megye egyik legbiztonságosabb települése Balatonalmádi. Súlyos 
bűncselekmények nem történtek az elmúlt időszakban, és a vagyon 
elleni bűncselekmények száma is csökkenő tendenciát mutat. 
Sokat vannak közterületen a rendőrök, járőröznek, ellenőrzéseket 
tartanak. A turisztikai szezon is rendben lezajlott. Néhány 
lakossági megkeresés kapcsán felmerült a testület részéről a kérdés, 
hogy lehet-e intézkednie a városban, főként a városközpontban 
tartózkodó hajléktalanok kapcsán a Rendőrkapitányságnak. A 
rendőrkapitány arról tájékoztatott, hogy csak jogsértő magatartás 
esetén intézkedhetnek a hajléktalanokkal szemben.

A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 
rendeletét, mely a februárban elfogadott 2 402 ezer forinthoz 
képest a júniusi módosításkor 1 milliárd forinttal növekedett. 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 55,2 millió 
forinttal emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami 
támogatások, egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület 
előző döntéseinek rendeletbe foglalását, a belső feladatok, kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázatokon elnyert 
összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Az Önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi 
költségvetésben. A pályázatok kiírásának határideje: 2016. október 
4. A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. november 8. A 
pályázati felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

A Pannónia Kulturális Központ Könyvtára „Tudásforrás 2. - 
Értékmentés modern információs platformokon a közösségek 
megerősítéséért” című pályázatot nyújt be az EFOP-3.3.2-16 
kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 
című pályázati felhívásra. Nyertes pályázat esetén lehetősége nyílik a 
könyvtárnak, hogy az óvodai nevelést és az általános iskolai oktatást 
támogató és azokat kiegészítő kulturális foglalkozásokat valósítson 
meg témanapok, foglalkozássorozatok, versenyek, vetélkedők 
keretében. Kitűnő lehetőség arra, hogy a helyi és a környékbeli 
gyermekek megismerkedjenek a helyi értékeinkkel. 

Az idén lejárt az Almádi Magocskák Óvoda vezetői megbízatása, 
melyre az önkormányzat pályázatot írt ki. A jelenlegi óvoda vezetője 
egyedüliként adta be pályázatát, így a képviselő-testület újabb öt 
évre Hercegné Budai Beátát bízta meg az intézmény vezetésével.

A Képviselő-testület már 2014-ben döntött arról, hogy 
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél a Magyar Állam tulajdonában és a Veszprém Megyei 
Rendőrkapitányság vagyonkezelésében lévő Hadak útja 4-6. szám 
alatti 712 m2 területű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. Az ingatlant a helyi közutak és tartozékaik kialakítása 
és fenntartása, gépjárművek parkolása biztosítása, feladatainak 
ellátása érdekében kívánta tulajdonba venni és helyi közút célra 
felhasználni. Egy új eljárás megindítása kapcsán szükségessé vált 
az önkormányzat korábbi döntésének megerősítése az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházásával kapcsolatosan.

A központi háziorvosi ügyeleti ellátásban résztvevő 3 almádi 
és 6 más település háziorvosa kezdeményezte - munkaszervezési, 
szakmai és személyes ok miatt - tekintsen el a képviselő-testület 
az ügyeleti ellátásban való részvételüktől, illetve vizsgálják meg az 
ügyelet más formában történő ellátásának lehetőségét. A Képviselő-
testület megvizsgálta a kérdést, és úgy döntött, hogy a lakosság 
zavartalan ellátása érdekében a központi háziorvosi ügyeletet az 
eddigi formában kívánja működtetni és nem tud eltekinteni a 
háziorvosok központi ügyeletben való részvételétől. 

Döntött továbbá a képviselő-testület az önkormányzat 
tulajdonában lévő Rákóczi u. 43. szám alatti irodahelyiség, a 
Wesselényi strandon lévő Italbár üzlethelyiség, továbbá a Wesselényi 
strand főépületében lévő bazár-ajándék profilú üzlethelyiség 
hasznosítása tárgyában. Jóváhagyta a Képviselő-testület a DRV Zrt. 
szennyvíz ellátására 2017-2031. közötti időszakra készített Gördülő 
Fejlesztési Tervét.

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. november 8-án (kedden) 17.00 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST TART

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Nagytermében (Városház tér 4.) 
melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

Napirend:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” tart, melyben a 
kapitányságvezető tájékoztatást ad a város közbiztonsági helyzetéről, az idegenforgalmi szezon tapasztalatairól. 

Keszey János, polgármester

Meghívó
Balatonalmádi Város Önkormányzata

az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
2016. október 23-án 11 órakor városi ünnepséget tart a Szent Erzsébet ligetben. 

Az ünnepség részeként sor kerül a Balatonalmádi Büszkeségpont – Ungár József emlékmű
felavatására, melyet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért

Közalapítvány támogatott. A műalkotást Pogány Gábor Benő szobrászművész készítette.

Az ünnepségen beszédet mond dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár, közreműködik Jordán 
Tamás színművész és a Magyar Honvédség Légierő Zenekar.

Keszey János, polgármester

Városgondnokság hírei
Műfüves pálya
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
  88/542-561

Ingyen kivágjuk
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, vagy dekoratív 
nagy lucfenyőjét karácsonyi városdekorálás céljából, november 
hónapban.

Balatonalmádi Városgondnokság  -  Tel: 88/542-561

Mindenszentek
Halottak napi temetői buszjárat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői különjáratot 
indítunk az alábbi időpontokban:
2016. október 30, vasárnap
2016. október 31, hétfő
Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi Autóbusz 
pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél várakozik, majd 
16.30 órakor indul vissza.
Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti megálló – 
Szabadság úti megálló – Szőlő utcai megálló – Kisberényi-
Martinovics u. sarok – Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.
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25 ÉVES A ZENEISKOLA
Keszey János polgármester beszéde a jubileumi ünnepségen

Tisztelt Igazgató Asszony, hölgyeim és uraim, kedves szülők, ven-
dégek és tanulók!

 
Vannak értékek, melyek el-

vehetők tőlünk. Házunk, au-
tónk, ékszereink, és még szám-
talan tulajdonunk percek alatt 
a másé lehet. Ellophatják, meg-
rongálhatják, megsemmisül-
het egy balesetben, tűzben stb. 
Ugyanakkor – hosszabb vagy 
rövidebb idő elteltével – pótolhatók. Nem így a kincseink, melyek-
ből lényegesen kevesebb van. Ezek egyike Istenáldotta anyanyel-
vünk, és szorosan ráépülő zenénk. Bő ezer év bizonyítja, hogy tö-
rök, tatár, német és orosz is megpróbálkozott kincseink kifosztásával. 
Mindannyiuknak beletört a bicskája. Elhajtották állatainkat, kifosz-
tották lakóházainkat, törvényeket, rendeleteket alkottak, sőt: tudo-
mányosnak tűnő álláspontokat kreáltak nyelvünk másodrendűségé-
ről. Volt idő, amikor a hivatalokban magyarul nem volt szabad meg-
szólalni; volt idő, amikor a Parlamentben sem magyarul folyt a vita; 
és volt idő, amikor ferde szemmel tekintettek a többszólamú dalo-
lás híveire.

Arra itt sem idő, sem mód nincs, hogy a szerteágazó okokat 
keressük, elemezzük. Egy azonban egészen bizonyossá vált mára, 
a XXI. századra: ez a nép – dacára minden politikai, társadalmi és 
egyéb vitának – fennmaradt. Fennmaradt kincseivel, melyre büszkék 
lehetünk nemcsak itthon, de Európában, sőt a nagyvilágban is. 
Mindörökre a mienk a nyelv és a zene. Másképpen: a nyelv zenéje és 
a zene nyelve. Hátra tehetjük ezek okán a kezünket, mondván, nincs 
más dolgunk, mint ülni babérjainkon, élvezve elődeink eredményeit? 
Nos: nem! Hölgyeim és Uraim, Kedves Gyerekek! Ma egy alattomos, 
lappangó ellenség fúrja-faragja kincstárunk gyengébb pontjait. Nem 
fegyverrel, de nem is goromba szóval, fenyegetéssel. A magyarázat 
előtt engedjenek meg egy kis kitérőt!

Az „átkosnak” nevezett szocialista-kommunista világban elképesztő 
erővel védte a „keleti blokk” a „Nyugattal” szemben hazánk kultúráját 
is. Ami a „vasfüggönyön” túl volt, egyértelműen káros volt. Az 
idősek még emlékezhetnek arra, micsoda hévvel támadta a párt 
által vezérelt sajtó például a Beatles zenéjét, az ízléstelen twistet, a 
dekadens filozófiát, s mindent, ami nyugati volt. De még (és ezt csak 
a gyerekeknek mondom) a rágógumit, a kólát, a miniszoknyát is. 
Folytathatnám, de maradjon ennek elemzése inkább a történészekre.

Aztán – szinte egy csapásra – kitárult előttünk a világ, ránk 
szakadt a hőn áhított nyugat minden áldása és átka. Megint csak 
emlékeztetőül: a Wartburg és a Zsiguli mellett már Fordot és BMW-t 
is lehetett venni. Dőltek a piacra a hanglemezek, CD-k, videó klipek, 
színes újságok stb. Kinyílt a számítógépes, internetes világ. Azt a 
zenét hallgatod, azt töltöd le, amelyiket akarod. Ma is! És épp ezzel 
a „ma is”-sel van nekem, s talán velem együtt még sok más zene- és 
művészetkedvelőnek bajom, baja.

Itt lenne vége a kitérőmnek. Tessék nekem megmondani, kicsoda 
vagy micsoda tiltotta le a netről, a rádiók és a televíziók műsorából 
a klasszikus magyar zenéket. Kicsit nagyvonalúan azt mondom: 
mindegy, kiről van szó: Kodály, Bartók, Zorán vagy éppen Koncz 
Zsuzsa. Eltűntek. Nem „trendi” már egyik sem. Visszatérek a 
kérdésemhez: ki tiltotta le ezeket, s még nagyon sok más zenét: nép- és 
műdalokat. Nos a rövid válasz, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek: 

SENKI. Csupa nagybetűvel: SENKI. Így alakult, így formálódott. 
Együtt jött vele az igénytelenség, avagy a színvonaltalanság. Ez a 
mai veszély, s ez ellen kell fellépni okosan, szép szóval, meggyőzéssel. 
És ezeket az okos, meggyőző embereket nem messzelátóval kell 
keresnünk, mert itt vannak. Itt vannak testközelben: Önök, kedves 
zenepedagógusok; Önök, kedves áldozatvállaló Szülők, s Ti, szépre, 
jóra vágyó gyerekek! Közös tehát a feladat: a menthetőt menteni, a 
szépet megőrizni, s a helyes egyensúlyt megtartani, megtartatni. Senki 
sem mondja, s ha mondaná, óriási hiba lenne, hogy el kell söpörni a 
techno vagy éppen kemény rock zenét. Dehogy! Annak éppúgy ott a 
helye, mint az összes többinek. Hittel vallom, hogy akik ide járnak, 
képesek ezt az egyensúlyt megtartani. Talán még a meggyőzésben is 
partnerek tudnak lenni. És ha valaki diszkó után táncházba megy, 
John Bon Jovi után Holdviolát hallgat, vagy éppen fordítva, az máris 
az előbb említett egyensúly becsületmestere. Bár nagyon kevés példát 
említettem, s eléggé szűk keresztmetszetben, bizakodom abban, hogy 
rá tudtam világítani egy olyan társadalmi, nemzeti feladatra, mely bár 
közös, de az iránytű az Önök kezében van, kedves zenepedagógusok.    

E bevezető gondolatok után engedjenek meg egy kis visszatekintést 
ezen ünnepi napon. 

Negyed százada, 1991-ben alapította Balatonalmádi Város 
Önkormányzata a zeneiskolát. Mindenki tisztában van azzal, hogy 
egy, a felelősségét érző önkormányzat nem megalapozatlanul dönt 
egy – bocsánat, hogy gazdasági vonatkozást emelek ki – tekintélyes 
költségvetési kiadással járó feladatról. Számos egyéb terület boldogan 
venné, ha büdzséjébe csoportosítanánk a zeneiskoláét. Csakhogy 
akkor, 1991-ben az észérvek között vezető helyen állt a jövőbe 
vetett hit: gyerekeink, akik az első évfolyamokból mára már meglett 
felnőttek, meg fogják hálálni a befektetést. Nem gondolkodtak 
rosszul: a tőke azóta is kamatozódik, melyet érmek, helyezések, 
elismerések sora bizonyít, támaszt alá. Almádi megérdemelte, 
kiérdemelte a zeneiskolát, bár addig is folyt zenei oktatás, nem is 
akármilyen színvonalon, s nem is akárkik által, de hiányzott az otthon 
összetartó ereje, melege. Ezt kapták meg a volt Tanácsház épületében, 
mely ma már akár iránytű is lehet a délutánonként, esténként erre 
járók számára: dal és zeneszó vonzza az erre járókat.

A zeneiskola első igazgatója Lovas József, Váth János-díjas 
zenepedagógus volt, akire az indítás minden nehézsége hárult. Tőle 
vette át a stafétabotot a jelenlegi igazgató asszony, Huiber Gabriella.

Nem kellett sokáig várni a névadásra sem: 2002-ben vette fel a 
zeneiskola az Almádihoz több szállal kötődő Kósa György zeneszerző 
nevét. A névadást is Lovas József igazgató kezdeményezte, a tantestület 
támogatta, a család és a fenntartó engedélyezte. 

Ma már számos tanszak működik, így: zongora, hegedű, gordonka, 
fuvola, furulya, gitár, trombita, s nem utolsó sorban szolfézs. A rend-
szeresen évi 100 fő fölötti létszám bizonyítja az intézmény népszerű-
ségét, elismertségét. 

2007. december 4-én a zeneiskola elnyerte a kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási intézmény címet!

Az iskola alapításának 20. évfordulója alkalmából az emeleten ki-
bővített termek átadására kerülhetett sor.

A Zeneiskola szervezeti és finanszírozási formája 2013. januártól 
megváltozott. Fenntartója és szakmai irányítója a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ lett a járási tankerületen keresztül. A meglé-
vő eszközök karbantartását és az épület működtetését az idén még Ba-
latonalmádi városa látja el.

Ez alatt a 25 év alatt a Kósa György Zeneiskola pedagógusai, tanulói 
aktív résztvevőivé váltak a város művészeti, és kulturális életének. 
Számos szereplési lehetőséget kihasználva helyi, regionális, országos 
versenyeken öregbítették Zeneiskolánk és városunk Balatonalmádi 
hírnevét. Szívet, lelket melengető érzés látni, megtapasztalni a zene 

közösségteremtő erejét. Ha végigpillantunk a különböző szakra járó 
tanulók névsorán, láthatjuk: a kisebbek és a nagyobbak, lányok és 
fiúk, zongora, vagy éppen hegedű szakra járók, a közös nyelven, a 
zene nyelvén megszólalva egy csapásra közösséget alkotnak. És 
ennek az erőnek – látva a tanulókon a lelkesedést, az igyekezetet – 
kiapadhatatlan, meg-megújuló forrása a zene szeretete. 

A kiváló munkához mindenekelőtt felelős, és példaértékű 
nevelőtestület és iskolavezetés szükséges, olyan tantestület, mint 
amelyik a Kósa György Zeneiskolában rendelkezésre áll.  

Hölgyeim és Uraim, Kedves Szülők, Gyerekek! Őszinte szívvel 
kívánom, hogy a bevezetőben is említett feladatnak lelkesedéssel, 
elhivatottsággal, szeretettel tudjanak nekiállni, illetve folytatni azt, 
amit elődeik, Önök közül pedig többen is a kezdetektől elvállaltak. 

Mindezen jókívánságok mellett hadd álljon itt elvárásunk is: ör-
vendeztessék meg továbbra is az almádiakat, a város hazai és külföldi 
vendégeit számos emlékezetes fellépéssel. Vegyenek részt minél több 
versenyen, bemutatón, s vigyék el közös jó hírünket!

Isten éltesse a zeneiskola minden élő építőkövét: pedagógusokat, 
szülőket, mai és leendő diákokat!

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Pályázatot ír ki a szociáli-
san rászorulók téli fűtésének segítésére 
Pályázatot nyújthatnak be:
- Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő vagy 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen (igazol-
tan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-
szesen: 10 mázsa
A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:
- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó 
havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból szár-
mazó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetle-
nül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. Az adatlap a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Portáján (Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat (Baross G. Út 32.) szerezhető be, 
valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok esetén a 
Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, amelyet 
az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűj-

tőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.
Pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
A pályázati adatlap csak a hiánytalanul kitöltve és fent megha-
tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2016. november 25-ig folyama-
tosan.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2016. október 31. és no-
vember 30. 

Báles János, kuratórium elnöke sk.

Balaton Best: A legjobbat kedvezménnyel!
Töretlen a térségi turisztikai kedvezménykártya népszerűsége

Egyre többen fedezik fel a Balaton Best Card turisztikai kedvez-
ménykártya előnyeit a strandokon, közlekedésben, élményparkok-
ban, gasztronómiában és a galériákban. Mintegy 70 elfogadóhely 
nyújt kedvezményt, de folyamatosan bővül a kínálat. 

Tapasztalataink alapján egyre tudatosabban választanak olyan szál-
láshelyet a vendégek, amely csatlakozott a Balaton Best Card (BBC) 
turisztikai kedvezménykártya hálózatához. „Ezeken a szálláshelyeken 
ingyen jár a vendégnek a kártya, amelynek használatával akár több 10 
ezer forintot is megspórolhatnak az aktív családok, baráti társaságok. 
Hiszen a strandok, a kalandparkok, a különféle közlekedési eszközök 
üzemeltetői, beleértve a hajózási társaságot is, jelentős engedményt 
adnak az árból és akkor a vendéglőkről, cukrászdákról, népszerű galé-
riákról és a bónuszként járó e-bike-ról még nem is beszéltünk” – nyi-
latkozta Gere Henriette, TDM menedzser

Egyértelműen ösztönzi a szálláshelyek igénybevételét, foglalását 
a Balaton Best térségben (Balatonalmáditól – Tihanyig) a kártya, 
amelynek statisztikai adatai hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez. A 
térség népszerűsége töretlen, a kártya felhasználók száma évről évre 
növekszik, amit a térségben eltöltött, a rendszerben regisztrált ven-
dégéjszaka számok dinamikus növekedése támaszt alá. Míg tavaly 18 
129 vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek a kártyarendszerben, 
addig idén már 22 390 vendégéjszakát. „Jelenleg mintegy 70 elfoga-
dóhely kínál kedvezményt a Balaton legjobb oldalán  járó, legjobb le-
hetőségeit kihasználó vendégek részére, de folyamatosan dolgozunk a 
hálózat bővítésén. Az engedmények zöme nem szezonális, az év során 
különböző tartalmak kerülnek előtérbe. Most ősszel a kedvezményes 
kerékpáros és gasztro- kalandok állnak a kínálat középpontjában Ba-
latonalmáditól Tihanyig” - mondta Gere Henriette.

A kártyát üzemeltető Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. tapasztalatai szerint a nyáron egyértelműen a strandokon igény-
be vehető kedvezmények voltak a legnépszerűbbek, de szeretik az in-
gyenes tömegközlekedést és a kedvezményes hajózást is. Előszeretet-
tel keresik fel az élményparkokat, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park 
látogatóhelyeit, a galériákat. A környezetbarát öko-turizmus terjedé-
sével a Best kártyával használható e-bike-ok is egyre népszerűbbek, a 
BBC által kínált túraútvonalak elektromos kerékpárral bárki számá-
ra teljesíthetők.

A Balaton Best Card aduász a szállásadó kezében, de a vendég is 
biztos lehet abban, hogy a BBC révén nemcsak a legfontosabb ese-
ményeket követheti nyomon, de tudatosan irányíthatja a pihenését, 
kikapcsolódását is.

 További információ: www.balatonbest.hu
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25 ÉVES A ZENEISKOLA
Keszey János polgármester beszéde a jubileumi ünnepségen

Tisztelt Igazgató Asszony, hölgyeim és uraim, kedves szülők, ven-
dégek és tanulók!

 
Vannak értékek, melyek el-

vehetők tőlünk. Házunk, au-
tónk, ékszereink, és még szám-
talan tulajdonunk percek alatt 
a másé lehet. Ellophatják, meg-
rongálhatják, megsemmisül-
het egy balesetben, tűzben stb. 
Ugyanakkor – hosszabb vagy 
rövidebb idő elteltével – pótolhatók. Nem így a kincseink, melyek-
ből lényegesen kevesebb van. Ezek egyike Istenáldotta anyanyel-
vünk, és szorosan ráépülő zenénk. Bő ezer év bizonyítja, hogy tö-
rök, tatár, német és orosz is megpróbálkozott kincseink kifosztásával. 
Mindannyiuknak beletört a bicskája. Elhajtották állatainkat, kifosz-
tották lakóházainkat, törvényeket, rendeleteket alkottak, sőt: tudo-
mányosnak tűnő álláspontokat kreáltak nyelvünk másodrendűségé-
ről. Volt idő, amikor a hivatalokban magyarul nem volt szabad meg-
szólalni; volt idő, amikor a Parlamentben sem magyarul folyt a vita; 
és volt idő, amikor ferde szemmel tekintettek a többszólamú dalo-
lás híveire.

Arra itt sem idő, sem mód nincs, hogy a szerteágazó okokat 
keressük, elemezzük. Egy azonban egészen bizonyossá vált mára, 
a XXI. századra: ez a nép – dacára minden politikai, társadalmi és 
egyéb vitának – fennmaradt. Fennmaradt kincseivel, melyre büszkék 
lehetünk nemcsak itthon, de Európában, sőt a nagyvilágban is. 
Mindörökre a mienk a nyelv és a zene. Másképpen: a nyelv zenéje és 
a zene nyelve. Hátra tehetjük ezek okán a kezünket, mondván, nincs 
más dolgunk, mint ülni babérjainkon, élvezve elődeink eredményeit? 
Nos: nem! Hölgyeim és Uraim, Kedves Gyerekek! Ma egy alattomos, 
lappangó ellenség fúrja-faragja kincstárunk gyengébb pontjait. Nem 
fegyverrel, de nem is goromba szóval, fenyegetéssel. A magyarázat 
előtt engedjenek meg egy kis kitérőt!

Az „átkosnak” nevezett szocialista-kommunista világban elképesztő 
erővel védte a „keleti blokk” a „Nyugattal” szemben hazánk kultúráját 
is. Ami a „vasfüggönyön” túl volt, egyértelműen káros volt. Az 
idősek még emlékezhetnek arra, micsoda hévvel támadta a párt 
által vezérelt sajtó például a Beatles zenéjét, az ízléstelen twistet, a 
dekadens filozófiát, s mindent, ami nyugati volt. De még (és ezt csak 
a gyerekeknek mondom) a rágógumit, a kólát, a miniszoknyát is. 
Folytathatnám, de maradjon ennek elemzése inkább a történészekre.

Aztán – szinte egy csapásra – kitárult előttünk a világ, ránk 
szakadt a hőn áhított nyugat minden áldása és átka. Megint csak 
emlékeztetőül: a Wartburg és a Zsiguli mellett már Fordot és BMW-t 
is lehetett venni. Dőltek a piacra a hanglemezek, CD-k, videó klipek, 
színes újságok stb. Kinyílt a számítógépes, internetes világ. Azt a 
zenét hallgatod, azt töltöd le, amelyiket akarod. Ma is! És épp ezzel 
a „ma is”-sel van nekem, s talán velem együtt még sok más zene- és 
művészetkedvelőnek bajom, baja.

Itt lenne vége a kitérőmnek. Tessék nekem megmondani, kicsoda 
vagy micsoda tiltotta le a netről, a rádiók és a televíziók műsorából 
a klasszikus magyar zenéket. Kicsit nagyvonalúan azt mondom: 
mindegy, kiről van szó: Kodály, Bartók, Zorán vagy éppen Koncz 
Zsuzsa. Eltűntek. Nem „trendi” már egyik sem. Visszatérek a 
kérdésemhez: ki tiltotta le ezeket, s még nagyon sok más zenét: nép- és 
műdalokat. Nos a rövid válasz, hölgyeim és uraim, kedves gyerekek: 

SENKI. Csupa nagybetűvel: SENKI. Így alakult, így formálódott. 
Együtt jött vele az igénytelenség, avagy a színvonaltalanság. Ez a 
mai veszély, s ez ellen kell fellépni okosan, szép szóval, meggyőzéssel. 
És ezeket az okos, meggyőző embereket nem messzelátóval kell 
keresnünk, mert itt vannak. Itt vannak testközelben: Önök, kedves 
zenepedagógusok; Önök, kedves áldozatvállaló Szülők, s Ti, szépre, 
jóra vágyó gyerekek! Közös tehát a feladat: a menthetőt menteni, a 
szépet megőrizni, s a helyes egyensúlyt megtartani, megtartatni. Senki 
sem mondja, s ha mondaná, óriási hiba lenne, hogy el kell söpörni a 
techno vagy éppen kemény rock zenét. Dehogy! Annak éppúgy ott a 
helye, mint az összes többinek. Hittel vallom, hogy akik ide járnak, 
képesek ezt az egyensúlyt megtartani. Talán még a meggyőzésben is 
partnerek tudnak lenni. És ha valaki diszkó után táncházba megy, 
John Bon Jovi után Holdviolát hallgat, vagy éppen fordítva, az máris 
az előbb említett egyensúly becsületmestere. Bár nagyon kevés példát 
említettem, s eléggé szűk keresztmetszetben, bizakodom abban, hogy 
rá tudtam világítani egy olyan társadalmi, nemzeti feladatra, mely bár 
közös, de az iránytű az Önök kezében van, kedves zenepedagógusok.    

E bevezető gondolatok után engedjenek meg egy kis visszatekintést 
ezen ünnepi napon. 

Negyed százada, 1991-ben alapította Balatonalmádi Város 
Önkormányzata a zeneiskolát. Mindenki tisztában van azzal, hogy 
egy, a felelősségét érző önkormányzat nem megalapozatlanul dönt 
egy – bocsánat, hogy gazdasági vonatkozást emelek ki – tekintélyes 
költségvetési kiadással járó feladatról. Számos egyéb terület boldogan 
venné, ha büdzséjébe csoportosítanánk a zeneiskoláét. Csakhogy 
akkor, 1991-ben az észérvek között vezető helyen állt a jövőbe 
vetett hit: gyerekeink, akik az első évfolyamokból mára már meglett 
felnőttek, meg fogják hálálni a befektetést. Nem gondolkodtak 
rosszul: a tőke azóta is kamatozódik, melyet érmek, helyezések, 
elismerések sora bizonyít, támaszt alá. Almádi megérdemelte, 
kiérdemelte a zeneiskolát, bár addig is folyt zenei oktatás, nem is 
akármilyen színvonalon, s nem is akárkik által, de hiányzott az otthon 
összetartó ereje, melege. Ezt kapták meg a volt Tanácsház épületében, 
mely ma már akár iránytű is lehet a délutánonként, esténként erre 
járók számára: dal és zeneszó vonzza az erre járókat.

A zeneiskola első igazgatója Lovas József, Váth János-díjas 
zenepedagógus volt, akire az indítás minden nehézsége hárult. Tőle 
vette át a stafétabotot a jelenlegi igazgató asszony, Huiber Gabriella.

Nem kellett sokáig várni a névadásra sem: 2002-ben vette fel a 
zeneiskola az Almádihoz több szállal kötődő Kósa György zeneszerző 
nevét. A névadást is Lovas József igazgató kezdeményezte, a tantestület 
támogatta, a család és a fenntartó engedélyezte. 

Ma már számos tanszak működik, így: zongora, hegedű, gordonka, 
fuvola, furulya, gitár, trombita, s nem utolsó sorban szolfézs. A rend-
szeresen évi 100 fő fölötti létszám bizonyítja az intézmény népszerű-
ségét, elismertségét. 

2007. december 4-én a zeneiskola elnyerte a kiválóra minősített 
alapfokú művészetoktatási intézmény címet!

Az iskola alapításának 20. évfordulója alkalmából az emeleten ki-
bővített termek átadására kerülhetett sor.

A Zeneiskola szervezeti és finanszírozási formája 2013. januártól 
megváltozott. Fenntartója és szakmai irányítója a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ lett a járási tankerületen keresztül. A meglé-
vő eszközök karbantartását és az épület működtetését az idén még Ba-
latonalmádi városa látja el.

Ez alatt a 25 év alatt a Kósa György Zeneiskola pedagógusai, tanulói 
aktív résztvevőivé váltak a város művészeti, és kulturális életének. 
Számos szereplési lehetőséget kihasználva helyi, regionális, országos 
versenyeken öregbítették Zeneiskolánk és városunk Balatonalmádi 
hírnevét. Szívet, lelket melengető érzés látni, megtapasztalni a zene 

közösségteremtő erejét. Ha végigpillantunk a különböző szakra járó 
tanulók névsorán, láthatjuk: a kisebbek és a nagyobbak, lányok és 
fiúk, zongora, vagy éppen hegedű szakra járók, a közös nyelven, a 
zene nyelvén megszólalva egy csapásra közösséget alkotnak. És 
ennek az erőnek – látva a tanulókon a lelkesedést, az igyekezetet – 
kiapadhatatlan, meg-megújuló forrása a zene szeretete. 

A kiváló munkához mindenekelőtt felelős, és példaértékű 
nevelőtestület és iskolavezetés szükséges, olyan tantestület, mint 
amelyik a Kósa György Zeneiskolában rendelkezésre áll.  

Hölgyeim és Uraim, Kedves Szülők, Gyerekek! Őszinte szívvel 
kívánom, hogy a bevezetőben is említett feladatnak lelkesedéssel, 
elhivatottsággal, szeretettel tudjanak nekiállni, illetve folytatni azt, 
amit elődeik, Önök közül pedig többen is a kezdetektől elvállaltak. 

Mindezen jókívánságok mellett hadd álljon itt elvárásunk is: ör-
vendeztessék meg továbbra is az almádiakat, a város hazai és külföldi 
vendégeit számos emlékezetes fellépéssel. Vegyenek részt minél több 
versenyen, bemutatón, s vigyék el közös jó hírünket!

Isten éltesse a zeneiskola minden élő építőkövét: pedagógusokat, 
szülőket, mai és leendő diákokat!

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Pályázatot ír ki a szociáli-
san rászorulók téli fűtésének segítésére 
Pályázatot nyújthatnak be:
- Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel ren-
delkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő vagy 
bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen (igazol-
tan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 
- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
250%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-
szesen: 10 mázsa
A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:
- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye sze-
rinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhely-
lyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó 
havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból szár-
mazó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetle-
nül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.
A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. Az adatlap a Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal Portáján (Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1.), a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat (Baross G. Út 32.) szerezhető be, 
valamint letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 
Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok esetén a 
Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, amelyet 
az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  
A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Balatonal-
mádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett gyűj-

tőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.
Pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
A pályázati adatlap csak a hiánytalanul kitöltve és fent megha-
tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2016. november 25-ig folyama-
tosan.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2016. október 31. és no-
vember 30. 

Báles János, kuratórium elnöke sk.

Balaton Best: A legjobbat kedvezménnyel!
Töretlen a térségi turisztikai kedvezménykártya népszerűsége

Egyre többen fedezik fel a Balaton Best Card turisztikai kedvez-
ménykártya előnyeit a strandokon, közlekedésben, élményparkok-
ban, gasztronómiában és a galériákban. Mintegy 70 elfogadóhely 
nyújt kedvezményt, de folyamatosan bővül a kínálat. 

Tapasztalataink alapján egyre tudatosabban választanak olyan szál-
láshelyet a vendégek, amely csatlakozott a Balaton Best Card (BBC) 
turisztikai kedvezménykártya hálózatához. „Ezeken a szálláshelyeken 
ingyen jár a vendégnek a kártya, amelynek használatával akár több 10 
ezer forintot is megspórolhatnak az aktív családok, baráti társaságok. 
Hiszen a strandok, a kalandparkok, a különféle közlekedési eszközök 
üzemeltetői, beleértve a hajózási társaságot is, jelentős engedményt 
adnak az árból és akkor a vendéglőkről, cukrászdákról, népszerű galé-
riákról és a bónuszként járó e-bike-ról még nem is beszéltünk” – nyi-
latkozta Gere Henriette, TDM menedzser

Egyértelműen ösztönzi a szálláshelyek igénybevételét, foglalását 
a Balaton Best térségben (Balatonalmáditól – Tihanyig) a kártya, 
amelynek statisztikai adatai hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez. A 
térség népszerűsége töretlen, a kártya felhasználók száma évről évre 
növekszik, amit a térségben eltöltött, a rendszerben regisztrált ven-
dégéjszaka számok dinamikus növekedése támaszt alá. Míg tavaly 18 
129 vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek a kártyarendszerben, 
addig idén már 22 390 vendégéjszakát. „Jelenleg mintegy 70 elfoga-
dóhely kínál kedvezményt a Balaton legjobb oldalán  járó, legjobb le-
hetőségeit kihasználó vendégek részére, de folyamatosan dolgozunk a 
hálózat bővítésén. Az engedmények zöme nem szezonális, az év során 
különböző tartalmak kerülnek előtérbe. Most ősszel a kedvezményes 
kerékpáros és gasztro- kalandok állnak a kínálat középpontjában Ba-
latonalmáditól Tihanyig” - mondta Gere Henriette.

A kártyát üzemeltető Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit 
Kft. tapasztalatai szerint a nyáron egyértelműen a strandokon igény-
be vehető kedvezmények voltak a legnépszerűbbek, de szeretik az in-
gyenes tömegközlekedést és a kedvezményes hajózást is. Előszeretet-
tel keresik fel az élményparkokat, a Balaton Felvidéki Nemzeti Park 
látogatóhelyeit, a galériákat. A környezetbarát öko-turizmus terjedé-
sével a Best kártyával használható e-bike-ok is egyre népszerűbbek, a 
BBC által kínált túraútvonalak elektromos kerékpárral bárki számá-
ra teljesíthetők.

A Balaton Best Card aduász a szállásadó kezében, de a vendég is 
biztos lehet abban, hogy a BBC révén nemcsak a legfontosabb ese-
ményeket követheti nyomon, de tudatosan irányíthatja a pihenését, 
kikapcsolódását is.

 További információ: www.balatonbest.hu
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Egészségnap a balatonalmádi 
kéttannyelvű gimnáziumban

Az almádi gimnáziumban minden évben sor kerül az 
egészségnapra, ahol különféle előadások ismertetnek meg minket 
a világgal, és ösztönöznek az egészségesebb életmódra. Ez idén sem 
volt másként. Szeptember 29-én rendezték meg iskolánkban az 
Egészségnapot, amelynek keretein belül az egészségesebb életmódra 
hívták fel a diákok figyelmét.

A Szülői Munkaközösség, a 
tanárok, és a Diákönkormány-
zat segítségével ebben az évben 
is sikerült számos remek előadót 
meghívni, és lebonyolítani az 
eseményt.

Az öt rövidített órát a 
megnyitó követte, utána 
mindenki jóllakhatott az aulában 
álló, egészséges ételekkel, 
italokkal roskadásig megpakolt 
asztalokról. Miután mindenki 
megtöltötte a gyomrát, kezdetét 
vették az előadások. Volt többek 

között kutyaterápia, agykontroll, jóga, beszélgetés a kerekes 
székesek életéről, szó volt a drogfüggőségről, vízi mentésről, de 
ezeken kívül is még számos érdekes program várta a tanulókat.  
Az Agykontrollon megtanultuk, hogyan lehet jobban kihasználni 
szellemi képességeinket, az Access Bars kezelésen pedig azt, hogy a 
fej különböző pontjait érintve hogyan engedhetjük el a mindennapi 
stresszt. Az ellazulást szolgálta a kutyaterápia és a jóga is. 

Az egészségturizmusról szóló előadáson szó volt az orvostudomány 
és a turisztika kapcsolatáról, Magyarország különleges wellness 
értékeiről. A prezentáció egy online kvízzel zárult, aminek nyertesei 
ajándékot is kaptak. 

Szalamanov Zsuzsa a szervátültetésről mesélt nekünk, beleértve 
annak történelmét, jogi kérdéseit, menetét. Megtudtuk, miért 
alakul ki a veseelégtelenség, és hogyan lehet transzplantált szervvel 
élni. Idén is volt lehetőség véradásra, csontkovácshoz is lehetett 
jelentkezni, a szeretetmasszáson pedig ellazulhattak a fiatalok. 
Délután Kanyó Emese szervezésében aerobik maratonon vehettek 
részt a sportolni vágyók.

Az egészségnap értékes színfoltja az iskola életének, ahol tudással 
és élményekkel gazdagodunk. Hálásak vagyunk az előadóknak, a 
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Tanuljunk kereskedni a bolhapiacon!
Ősszel is „bolhászkodjunk”, hiszen sokunknak van rengeteg 

felesleges holmija, és nyitva lesz október 30-án délelőtt a bolhapiac! 
Sőt: terveink szerint novemberben és decemberben is.  

Azok kedvéért, akik még mindig nem éreznek kellő bátorságot 
ahhoz, hogy megunt dolgaikat a bolhapiacon kínálják fel mások 
örömére, néhány segítő gondolatot teszek közzé. 

Első lépés, hogy egyszer kisétálunk a piactérre, és felmérjük, 
hogy kik állnak az asztalok mögött, és milyen holmikat tesznek 
ki eladásra. Ezzel még semmit nem vesztettünk. Megnézzük, 
hogy a tárgyakat milyen áron kínálják.  Magunkban összegezzük 
a látottakat, és bevillan a kép: hiszen mi is évek óta őrzünk, 
kerülhetünk otthon dolgokat, amikkel tele van már a hócipőnk! 
Ezután megfogalmazódik bennünk: legközelebbre csak azért is 
nekilátok, és én is kiválogatom a feleslegeimet, aztán hónap végén 
kimegyek velük a piactérre. Hiszen kidobni nem szeretném a még 
használható ruhát, cipőt, könyvet, hanglemezt, dísztárgyat, konyhai 
felszerelést, szerszámot… és ami nekem felesleges.

Aki kiteszi eladásra a megunt dolgait, minden tárgyra tegyen 
rá kis cédulát, hogy mennyiért kínálja. Hiszen ha egy kirakat 
előtt megállunk, és megcsodálunk valamit, rögtön azt keressük, 
mennyiért is adják? Ez a bolhapiacon is így működik. Az ár csak 
irányadó, ebből a vevő alkudhat. Sőt! A piacon bevett szokás az 
alku, nem ciki. Anélkül hol marad a móka? Tehát ne szégyelljünk 
alkudni. Tapasztalatok szerint az esetek legnagyobb részében 
lehet tárgyalni az árról. Próbáljunk pókerarccal alkudni, sőt azt 
is eljátszhatjuk, hogy igazából nem is kell az a valami. Ilyenkor 
elképzelhető, hogy az árus enged az árból.  

Fő célunk, hogy egy délelőtt erejéig hátat fordítunk a fogyasztói 
társadalom vad hétköznapjainak, amikor azt halljuk folyamatosan, 
hogy „vedd meg az újat, és minél hamarabb dobd ki, hogy ismét újat 
vásárolhass”. Itt az alig használt holmik alacsony áron megvehetők, 
ezek a tárgyak újra felhasználhatók lesznek, nem a kukába kerülnek, 
és nagyon sok embernek okoznak majd örömet. 

Győri Miklósné

tanároknak, és a szülőknek, hogy lehetővé tették ezt számunkra. 
Reméljük, hogy jövőre is hasonlóan nagy sikerű a rendezvényben 
lesz részünk.

Kácsor Andrea (10. A.) és Tóth Lilla (11.B.)

Negyedszázados testvértelepülésünk 
Nyitragerencsér

Kis kulturális küldöttségünk a Borostyán Népdalkörrel koszorúzva 
a legszebb helyi autóbuszban utazva tette tiszteletét a nyitragerencséri 
hármas ünnepen szeptember elején. Nem először utazhattam felvidéki 
testvértelepülésünkre s hajlott korom ellenére hiszem, hogy nem is 
utóljára. Van még mit megnéznem, van még kivel beszélgetnem s 
bizony akad még mindig több olyan dolog is, amire rácsodálkozom.

 Negyedszázada önállő Nyitragerencsér, azaz mostani hivatalos 
nevén Nitrianske Hrinčiarovce és a magyar feliratot sem kenik már 
le felelőtlen rosszakarók. A 25 éve önálló település újjászületése, a 
110 éves Kodály évforduló  és a hagyomá-nyos Rózsaünnep  adta 
a lehetőséget, hogy felvidéki testvértelepülésünk hármas ünnepet 
üljön. Mi az hogy üljön? Rendezzen olyan eseményt, amikor minden 
korcsoport táncol a gerencséri lakodalmason és  majdnem a fél világ 
nézi: Bala-tonalmáditól, Kőszegen át egészen Eggenfeldenig. Nekik is 
van ugyanis több testvértelepülésük és csak az osztrák sógorok nem 
tudtak eljönni Mödlingből. Ez a Mödling is érdekes hely, mert 1938-
ban beolvasztották Bécsbe, de 16 év  múltán a helyiek kitartó kűzdelme 
nyomán visszanyerte függetlenségét akárcsak Nyitragerencsér.

Mi is történt 1990-
ben a Zoboralján, a 
Csitári hegyek men-
tém? Petíció Tanács ala-
kult, azaz spontán civil 
mozgalom, amelynek az 
elnöke Finta Rezső,  a 
barátoknak Rezsi, ellen-
feleinek a kanadás ma-
gyar. Önállóságot sze-

rettek volna, kivívni. Miért? Egyszerűen egyre kevesebb jutott Geren-
csérnek, meg a többi Nyitrához csatolt településnek. Eredetileg per-
sze még 7 település szeretett volna önállósodni, de közülük hat hirte-
len visszakozott és maradt egyedül a magyarul beszélő enklávé, ahol 
még a szlovák anyanyelvűek is a elválás mellett kardos-kodtak.. Jött is 
a fenyegetés „fölülről”, hogy nem lesz buszközlekedés, meg a szeme-
tet se fogja elvinni senki, sőt még durvábbak is. Amikor ezeket bará-
ti kapcsolatok révén megoldották, akkor csak a magyar kártyával tud-
tak volna fenyegetőzni, de a szlovákok is kinevették őket. Nem ma-
gyar önállóságról volt szó, hanem többet akart a nép: nekik is jár a vá-
rosi lét , meg valami fejlesztés is, de azért jöttek - a helyiek szép ken-
dőző kifejezésével - a „meg-nem-állapítható emberek” , meg az uszító 
újságcikkek  és egyéb atrocitások.

A gerencsériek pedig nem hagyták amgukat: még a belügyminisz-
terhez is fölmentek, majd a Csemadok [azaz a helyi kultúközpont] 
épületében jöttek össze a cseh kommunista csillag árnyékában. A 
népszavazás kíírása nyomán 3200-an akartak leválni – de meg is lett 
a böjtje, mert 7 utcát elloptak tőlük a nyitraiak – mégis 1991. janu-
ár 1-től hivatalosan önálló településsé válhattak. Egy lepusztult kato-
nai laktanya - ami igazándiból lőtér volt -  maradt rájuk, amelyet még 
Mária Terézia alapított. Nekik persze még ezt is meg kellett vásárolni, 
mert ingyen azért nem adták volna oda. Akkoriban 6 millió korona 
igen sok pénz volt, de magánemberek összeadták a bankhitelre valót, 
legott meg is vették és nagy-hirtelen a szomszédos Kolon polgármes-
tere biztosította a buszt meg a szemét-szállítást.

Kellett természetesen saját kultúrház, ami egyben községház is, 
de ennek a területét is meg kellett nekik venni, majd kisajátítani, 
illetve telekcsere útján megszerezn. Mikor meglett a cseretelek, akkor 
újabb akadékoskodás: ott viszont még kutat is kellett furatniuk, de 

a rendíthetetlen Rezsi percről-percre haladt előre magyar és szlovák 
képviselők támogatásával. Ezek után megépítették volna már a 
községházát, de a iskola közelsége miatt a terveket hirtelen meg 
kellett változtatni. Mit tesznek a találékony gerencsériek? 90 fokkal 
elfordították az épületet és egyetlen hatóság sem tudott immár 
belekötni. Csak gratulálni tudok nekik most is!

Talán a lelki regenerálódás kezdetei is láthatók, hallhatók és 
érezhetők a 21. század első évtizede után. Mióta az EU tagországok 
lettünk, azaz átjárhatók lettek a határok, kölcsönösek a látogatások: 
egyre kevesebb a torzsalkodás. Bezzeg a 90-es években „még gond is 
vót elég”,  mondták a tapasztaltabb bará-taim. Jómagam személyes 
sikerként értem meg, hogy nagyon sok helybeli közül szlovákokkal 
is beszélgethettem, méghozzá magyarul. Volt, akivel most először, 
de több olyan is akivel már sokadszorra válthattam szót. Egyik sem 
panaszkodott arra, hogy elmagyarosodott volna, de büszkén beszéltek 
mindkét nyelven. Volt aki még többön is.  Ugyanaz a kedves felvidéki 
tájszólás, ugyanazok a szavak – a kétnyelvűség gazdagít – nem beszélve 
a polgármesterasszony háromnyelvű beszédeire és beszélgetéseire, aki 
magyarul, németül és szlovákul egyforma könnyedséggel elegyedett 
szóba vagy emelkedett szólásra valahányszor csak alkalma adódott  rá 
– miközben a színpadon előadott gerencséri lakodalmas lelke is volt 
Vince vőféllyel egyetemben. Alkalma pedig adódott, mert a gazdag 
programok mindegyikén megjelent: vagy ő nyitotta meg, vagy ő zárta 
be, talán csak a templomban nem szólott, de megáldatni a rózsatöveket 
azért ő (is) vitte az oltárhoz. Nem maradt el az eseményekről most 
sem az alapító polgármester, Finta Rezső és kedves felesége, Rózsika 
sem. Emlékszem még azokra az ünnepélyekre, amikor ők voltak a 
mindenesek és még mosolyogni is maradt idejük meg erejük...

Időközben a protolkollbeszédek rövidebbek, a baráti beszélgetések 
meg hosszabbak lettek, az egymásratalálás akadálymentesítése már 
korábban megtörtént, most már csak a síma közlekedés folytonosságára 
kellene ügyelni. Nem csak a két testvértelepülés vezetőinek, hanem 
minden egyes polgárnak. Ahogy ott beálltak a menyecskék sütni, a  
férfiak meg főzni, az valami csodálatos. Végig is kóstoltam mindent, 
mert azt azért meg nem állhattam, hogy hasonlít-gassam az itteni 
recepteket meg az ottaniakat – ők meg fáradthatatlanul kóstoltattak 
meg itattak, mert meg nem állhatták, hogy akár a tányérom legyen 
üres akár a poharam.

Számomra a legszebb emlék, vagy talán a hab a tortán az volt, 
hogy élnek még a népszokások. Ők nem ápolják, mert nem beteg 
az ősi hagyomány, hogy ápolni kelljen, hanem újjáteremtik, ahogy 
egy híres írónk mondta volt. Ha a nyelv, a népdal és tánc elveszik 
akkor minden elveszik – ezt pedig nem hagyják. Ehhez csatlakozott 
kis kulturális küldöttségünk a maga műsorával: a Borostyán Énekkör 
és Navratyil Jánosné különösen kitett magáért, hogy ez a kincs élő, 
emlékezetes ls közös maradjon. 

Mielőtt eljöttünk egy gyönyörű emléklapot kaptunk 25 éves és mai 
fényképekkel: szemmel látható a fejldés, az igyekezet és a gondoskodás. 
Ezt rózsáink is érzik: az egész település „végig piros rózsa”! Azt hiszem, 
hogy még Kodály Zoltán is mosolyogva nézi odaföntről..

Czuczor Sándor
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Egészségnap a balatonalmádi 
kéttannyelvű gimnáziumban

Az almádi gimnáziumban minden évben sor kerül az 
egészségnapra, ahol különféle előadások ismertetnek meg minket 
a világgal, és ösztönöznek az egészségesebb életmódra. Ez idén sem 
volt másként. Szeptember 29-én rendezték meg iskolánkban az 
Egészségnapot, amelynek keretein belül az egészségesebb életmódra 
hívták fel a diákok figyelmét.

A Szülői Munkaközösség, a 
tanárok, és a Diákönkormány-
zat segítségével ebben az évben 
is sikerült számos remek előadót 
meghívni, és lebonyolítani az 
eseményt.

Az öt rövidített órát a 
megnyitó követte, utána 
mindenki jóllakhatott az aulában 
álló, egészséges ételekkel, 
italokkal roskadásig megpakolt 
asztalokról. Miután mindenki 
megtöltötte a gyomrát, kezdetét 
vették az előadások. Volt többek 

között kutyaterápia, agykontroll, jóga, beszélgetés a kerekes 
székesek életéről, szó volt a drogfüggőségről, vízi mentésről, de 
ezeken kívül is még számos érdekes program várta a tanulókat.  
Az Agykontrollon megtanultuk, hogyan lehet jobban kihasználni 
szellemi képességeinket, az Access Bars kezelésen pedig azt, hogy a 
fej különböző pontjait érintve hogyan engedhetjük el a mindennapi 
stresszt. Az ellazulást szolgálta a kutyaterápia és a jóga is. 

Az egészségturizmusról szóló előadáson szó volt az orvostudomány 
és a turisztika kapcsolatáról, Magyarország különleges wellness 
értékeiről. A prezentáció egy online kvízzel zárult, aminek nyertesei 
ajándékot is kaptak. 

Szalamanov Zsuzsa a szervátültetésről mesélt nekünk, beleértve 
annak történelmét, jogi kérdéseit, menetét. Megtudtuk, miért 
alakul ki a veseelégtelenség, és hogyan lehet transzplantált szervvel 
élni. Idén is volt lehetőség véradásra, csontkovácshoz is lehetett 
jelentkezni, a szeretetmasszáson pedig ellazulhattak a fiatalok. 
Délután Kanyó Emese szervezésében aerobik maratonon vehettek 
részt a sportolni vágyók.

Az egészségnap értékes színfoltja az iskola életének, ahol tudással 
és élményekkel gazdagodunk. Hálásak vagyunk az előadóknak, a 
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Tanuljunk kereskedni a bolhapiacon!
Ősszel is „bolhászkodjunk”, hiszen sokunknak van rengeteg 

felesleges holmija, és nyitva lesz október 30-án délelőtt a bolhapiac! 
Sőt: terveink szerint novemberben és decemberben is.  

Azok kedvéért, akik még mindig nem éreznek kellő bátorságot 
ahhoz, hogy megunt dolgaikat a bolhapiacon kínálják fel mások 
örömére, néhány segítő gondolatot teszek közzé. 

Első lépés, hogy egyszer kisétálunk a piactérre, és felmérjük, 
hogy kik állnak az asztalok mögött, és milyen holmikat tesznek 
ki eladásra. Ezzel még semmit nem vesztettünk. Megnézzük, 
hogy a tárgyakat milyen áron kínálják.  Magunkban összegezzük 
a látottakat, és bevillan a kép: hiszen mi is évek óta őrzünk, 
kerülhetünk otthon dolgokat, amikkel tele van már a hócipőnk! 
Ezután megfogalmazódik bennünk: legközelebbre csak azért is 
nekilátok, és én is kiválogatom a feleslegeimet, aztán hónap végén 
kimegyek velük a piactérre. Hiszen kidobni nem szeretném a még 
használható ruhát, cipőt, könyvet, hanglemezt, dísztárgyat, konyhai 
felszerelést, szerszámot… és ami nekem felesleges.

Aki kiteszi eladásra a megunt dolgait, minden tárgyra tegyen 
rá kis cédulát, hogy mennyiért kínálja. Hiszen ha egy kirakat 
előtt megállunk, és megcsodálunk valamit, rögtön azt keressük, 
mennyiért is adják? Ez a bolhapiacon is így működik. Az ár csak 
irányadó, ebből a vevő alkudhat. Sőt! A piacon bevett szokás az 
alku, nem ciki. Anélkül hol marad a móka? Tehát ne szégyelljünk 
alkudni. Tapasztalatok szerint az esetek legnagyobb részében 
lehet tárgyalni az árról. Próbáljunk pókerarccal alkudni, sőt azt 
is eljátszhatjuk, hogy igazából nem is kell az a valami. Ilyenkor 
elképzelhető, hogy az árus enged az árból.  

Fő célunk, hogy egy délelőtt erejéig hátat fordítunk a fogyasztói 
társadalom vad hétköznapjainak, amikor azt halljuk folyamatosan, 
hogy „vedd meg az újat, és minél hamarabb dobd ki, hogy ismét újat 
vásárolhass”. Itt az alig használt holmik alacsony áron megvehetők, 
ezek a tárgyak újra felhasználhatók lesznek, nem a kukába kerülnek, 
és nagyon sok embernek okoznak majd örömet. 

Győri Miklósné

tanároknak, és a szülőknek, hogy lehetővé tették ezt számunkra. 
Reméljük, hogy jövőre is hasonlóan nagy sikerű a rendezvényben 
lesz részünk.

Kácsor Andrea (10. A.) és Tóth Lilla (11.B.)

Negyedszázados testvértelepülésünk 
Nyitragerencsér

Kis kulturális küldöttségünk a Borostyán Népdalkörrel koszorúzva 
a legszebb helyi autóbuszban utazva tette tiszteletét a nyitragerencséri 
hármas ünnepen szeptember elején. Nem először utazhattam felvidéki 
testvértelepülésünkre s hajlott korom ellenére hiszem, hogy nem is 
utóljára. Van még mit megnéznem, van még kivel beszélgetnem s 
bizony akad még mindig több olyan dolog is, amire rácsodálkozom.

 Negyedszázada önállő Nyitragerencsér, azaz mostani hivatalos 
nevén Nitrianske Hrinčiarovce és a magyar feliratot sem kenik már 
le felelőtlen rosszakarók. A 25 éve önálló település újjászületése, a 
110 éves Kodály évforduló  és a hagyomá-nyos Rózsaünnep  adta 
a lehetőséget, hogy felvidéki testvértelepülésünk hármas ünnepet 
üljön. Mi az hogy üljön? Rendezzen olyan eseményt, amikor minden 
korcsoport táncol a gerencséri lakodalmason és  majdnem a fél világ 
nézi: Bala-tonalmáditól, Kőszegen át egészen Eggenfeldenig. Nekik is 
van ugyanis több testvértelepülésük és csak az osztrák sógorok nem 
tudtak eljönni Mödlingből. Ez a Mödling is érdekes hely, mert 1938-
ban beolvasztották Bécsbe, de 16 év  múltán a helyiek kitartó kűzdelme 
nyomán visszanyerte függetlenségét akárcsak Nyitragerencsér.

Mi is történt 1990-
ben a Zoboralján, a 
Csitári hegyek men-
tém? Petíció Tanács ala-
kult, azaz spontán civil 
mozgalom, amelynek az 
elnöke Finta Rezső,  a 
barátoknak Rezsi, ellen-
feleinek a kanadás ma-
gyar. Önállóságot sze-

rettek volna, kivívni. Miért? Egyszerűen egyre kevesebb jutott Geren-
csérnek, meg a többi Nyitrához csatolt településnek. Eredetileg per-
sze még 7 település szeretett volna önállósodni, de közülük hat hirte-
len visszakozott és maradt egyedül a magyarul beszélő enklávé, ahol 
még a szlovák anyanyelvűek is a elválás mellett kardos-kodtak.. Jött is 
a fenyegetés „fölülről”, hogy nem lesz buszközlekedés, meg a szeme-
tet se fogja elvinni senki, sőt még durvábbak is. Amikor ezeket bará-
ti kapcsolatok révén megoldották, akkor csak a magyar kártyával tud-
tak volna fenyegetőzni, de a szlovákok is kinevették őket. Nem ma-
gyar önállóságról volt szó, hanem többet akart a nép: nekik is jár a vá-
rosi lét , meg valami fejlesztés is, de azért jöttek - a helyiek szép ken-
dőző kifejezésével - a „meg-nem-állapítható emberek” , meg az uszító 
újságcikkek  és egyéb atrocitások.

A gerencsériek pedig nem hagyták amgukat: még a belügyminisz-
terhez is fölmentek, majd a Csemadok [azaz a helyi kultúközpont] 
épületében jöttek össze a cseh kommunista csillag árnyékában. A 
népszavazás kíírása nyomán 3200-an akartak leválni – de meg is lett 
a böjtje, mert 7 utcát elloptak tőlük a nyitraiak – mégis 1991. janu-
ár 1-től hivatalosan önálló településsé válhattak. Egy lepusztult kato-
nai laktanya - ami igazándiból lőtér volt -  maradt rájuk, amelyet még 
Mária Terézia alapított. Nekik persze még ezt is meg kellett vásárolni, 
mert ingyen azért nem adták volna oda. Akkoriban 6 millió korona 
igen sok pénz volt, de magánemberek összeadták a bankhitelre valót, 
legott meg is vették és nagy-hirtelen a szomszédos Kolon polgármes-
tere biztosította a buszt meg a szemét-szállítást.

Kellett természetesen saját kultúrház, ami egyben községház is, 
de ennek a területét is meg kellett nekik venni, majd kisajátítani, 
illetve telekcsere útján megszerezn. Mikor meglett a cseretelek, akkor 
újabb akadékoskodás: ott viszont még kutat is kellett furatniuk, de 

a rendíthetetlen Rezsi percről-percre haladt előre magyar és szlovák 
képviselők támogatásával. Ezek után megépítették volna már a 
községházát, de a iskola közelsége miatt a terveket hirtelen meg 
kellett változtatni. Mit tesznek a találékony gerencsériek? 90 fokkal 
elfordították az épületet és egyetlen hatóság sem tudott immár 
belekötni. Csak gratulálni tudok nekik most is!

Talán a lelki regenerálódás kezdetei is láthatók, hallhatók és 
érezhetők a 21. század első évtizede után. Mióta az EU tagországok 
lettünk, azaz átjárhatók lettek a határok, kölcsönösek a látogatások: 
egyre kevesebb a torzsalkodás. Bezzeg a 90-es években „még gond is 
vót elég”,  mondták a tapasztaltabb bará-taim. Jómagam személyes 
sikerként értem meg, hogy nagyon sok helybeli közül szlovákokkal 
is beszélgethettem, méghozzá magyarul. Volt, akivel most először, 
de több olyan is akivel már sokadszorra válthattam szót. Egyik sem 
panaszkodott arra, hogy elmagyarosodott volna, de büszkén beszéltek 
mindkét nyelven. Volt aki még többön is.  Ugyanaz a kedves felvidéki 
tájszólás, ugyanazok a szavak – a kétnyelvűség gazdagít – nem beszélve 
a polgármesterasszony háromnyelvű beszédeire és beszélgetéseire, aki 
magyarul, németül és szlovákul egyforma könnyedséggel elegyedett 
szóba vagy emelkedett szólásra valahányszor csak alkalma adódott  rá 
– miközben a színpadon előadott gerencséri lakodalmas lelke is volt 
Vince vőféllyel egyetemben. Alkalma pedig adódott, mert a gazdag 
programok mindegyikén megjelent: vagy ő nyitotta meg, vagy ő zárta 
be, talán csak a templomban nem szólott, de megáldatni a rózsatöveket 
azért ő (is) vitte az oltárhoz. Nem maradt el az eseményekről most 
sem az alapító polgármester, Finta Rezső és kedves felesége, Rózsika 
sem. Emlékszem még azokra az ünnepélyekre, amikor ők voltak a 
mindenesek és még mosolyogni is maradt idejük meg erejük...

Időközben a protolkollbeszédek rövidebbek, a baráti beszélgetések 
meg hosszabbak lettek, az egymásratalálás akadálymentesítése már 
korábban megtörtént, most már csak a síma közlekedés folytonosságára 
kellene ügyelni. Nem csak a két testvértelepülés vezetőinek, hanem 
minden egyes polgárnak. Ahogy ott beálltak a menyecskék sütni, a  
férfiak meg főzni, az valami csodálatos. Végig is kóstoltam mindent, 
mert azt azért meg nem állhattam, hogy hasonlít-gassam az itteni 
recepteket meg az ottaniakat – ők meg fáradthatatlanul kóstoltattak 
meg itattak, mert meg nem állhatták, hogy akár a tányérom legyen 
üres akár a poharam.

Számomra a legszebb emlék, vagy talán a hab a tortán az volt, 
hogy élnek még a népszokások. Ők nem ápolják, mert nem beteg 
az ősi hagyomány, hogy ápolni kelljen, hanem újjáteremtik, ahogy 
egy híres írónk mondta volt. Ha a nyelv, a népdal és tánc elveszik 
akkor minden elveszik – ezt pedig nem hagyják. Ehhez csatlakozott 
kis kulturális küldöttségünk a maga műsorával: a Borostyán Énekkör 
és Navratyil Jánosné különösen kitett magáért, hogy ez a kincs élő, 
emlékezetes ls közös maradjon. 

Mielőtt eljöttünk egy gyönyörű emléklapot kaptunk 25 éves és mai 
fényképekkel: szemmel látható a fejldés, az igyekezet és a gondoskodás. 
Ezt rózsáink is érzik: az egész település „végig piros rózsa”! Azt hiszem, 
hogy még Kodály Zoltán is mosolyogva nézi odaföntről..
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Krónika
Közlekedj okosan!     

A Mobilitási Hét alkalmából iskolánk tanulói közlekedésbizton-
sági programokon vettek részt. A hatodikosok és a másodikosok 
szeptember 22-én a város és a rendőrség által szervezett játékos fel-
adatokon keresztül ismerkedhettek a biztonságos közlekedés leg-
fontosabb szabályaival. A Pannónia Kulturális Központ parkolójá-
ban kerékpáros akadálypálya, tesztfeladatok várták az odaérkezőket.

A diákok saját rollerrel, gördeszkával, kerékpárral érkeztek, így 
hívták fel a figyelmet arra, hogy mindannyian hozzájárulhatunk – 
legalább ennyivel – az Autómentes Nap célkitűzéseihez, a fenntart-
ható, környezet- és emberbarát városi közlekedéshez.

Szeptember 23-án, pénteken a legkisebbek a  Vörösberényi  Ma-
lom-völgybe kirándultak, ahol érdekes és izgalmas feladatokból álló 
sorversenyen mérhették össze ügyességüket, tudásukat, kitartásu-
kat.  A délutáni rollerverseny koronázta meg a nap eseményeit.  A 
gyerekek szerint, ha minden nap „autómentes” lenne, a környeze-
tünk is egészségesebbé válna.

Kalandra fel!

Az Erzsébet program keretében Trázsi Erika tanítónő ötlete és 
pályázati munkája alapján a Vörösberényi Általános Iskola 3. és 4. 
osztályos tanulói (50 gyermek) részt vehettek, tanítóik kíséretében 
a Zánkai kalandtáborban. Három tartalmas napot töltöttek az 
Ifjúsági Központban, ahol teljes ellátást kaptak és változatos 
tevékenységekben vettek részt. 

Csapatépítő játékok, hajókirándulás, sárkányhajózás, térképes 
tájékozódási verseny, túra a Szent Balázs templomhoz, esti disco és 
hangverseny örvendeztette meg tanulóinkat. A programokat tovább 
színesítette a tanítónők (Rehák Gézáné, Zsuzsa néni, Polniczkyné 
Farkas Éva, Purgel Henriett, Schenek Zsanett) által szervezett 
tanösvény látogatás, éjszakai rókavadászat, kézműves foglalkozások 
és zárásként túra a csodálatos panorámájú Hegyestűre. A táborozás 
alatt szerzett élmények nem csak feledhetetlen emlékekkel 
gazdagította a gyermekeket, hanem még erősebbé kovácsolta a 
közösségeket.

 A program nagyszerűsége arra ösztönöz bennünket, hogy az alsó 
tagozaton is hagyománnyá váljon az erdei táborozás.

Köztársaság Kupa atlétika verseny
A Györgyi Dénes Általános Iskola csapata az idei tanévben 

is eredményesen szerepelt a veszprémi stadion atlétika pályáján 
megrendezett Köztársaság Kupán. A népes mezőnyt (több mint 
750 versenyző vett részt) felvonultató atlétikai versenyen négy 
korcsoportban Veszprém megyei felső tagozatos általános iskolások 
állhattak rajthoz.

Eredmények: kislabdahajítás versenyszámban a 2003-ban 
született fiúk mezőnyében Fazakas Gergő 2., a lányoknál Domokos 
Diánna a 3. helyen végzett. 2000 m-es síkfutásban a 2004-ben 
született fiúk népes mezőnyében Horváth Máté 2. helyen ért célba. 

A csapat több tagjai is előkelő, az élmezőnyhöz tartozó eredményt 
ért el: Kiss Barnabás (2005) kislabdahajítás 8. hely, Frey Barna 
(2005) kislabdahajítás 11. hely, Farkas Máté (2005) kislabdahajítás 
12 hely. Vaczkó Levente (2004) 2000 m-es síkfutás 7. hely, Gyüre 
Sarolta (2003) 2000m-es síkfutás 8. hely.

Állatkertben jártunk
Egy csütörtöki napon állatkertbe ment a két negyedik osztály. Iz-

gatottan szálltunk fel a buszra. 

Megérkezésünk után tízóraiztunk, kipróbáltuk a dzsun-
gel játszóteret, majd sok érdekes állatot láttunk: lustálkodó 
ormányosmedvéket, meditáló makikat, akiknél épp etetés volt.  
Utána harsogó varik ugrándoztak mellettünk. Aztán következett a 
feleselő tigris és a naplopó oroszlán. Sor került a kergetőző emuk 
udvarlására is. Végül, de nem utolsó sorban megtekinthettük a 
fókashowt is. Egy kis séta után dinoszauruszok között találtuk ma-
gunkat, ahol a régészkedésbe is belekóstolhattunk. 

A nap végén fáradtan, de élményekkel gazdagon értünk vissza az 
iskolához.

4. osztályos tanulók

Közlekedni tanulok!
A gyalogos közlekedés szabályaival ismerkedtek a balatonalmádi 

Györgyi Dénes Általános Iskola első osztályos tanulói.
Az iskola rendőre, Lőrincz Gábor rendőr törzszászlós vezette 

körbe Balatonalmádi belvárosában az iskola első osztályosait 2016. 
szeptember 21-én délelőtt a KRESZ-Feszt országos program sorozat 
keretében. 

Igaz, az első osztályosokat még kísérik, vagy személygépkocsival 
hozzák a szülők az is-
kolába, mégis kiemelt 
fontosságot tulajdoníta-
nak a Rendőrkapitány-
ságon a legkisebbekkel 
való foglalkozásnak. A 
városközpontban meg-
tett séta során a bizton-
ságos, csoportos közle-
kedés gyakorlása mel-
lett megbeszélték az út-
közben látott közúti jel-
zőtáblákat - melyik mire figyelmeztet vagy utasít - és a közleke-
dés rendjét szabályozó lámpákat. A kisiskolások a szülőkkel történő 
közlekedés során, az óvodában és az első iskolai órákon megszerzett 
ismereteikről adhattak számot, mesélhettek el - az általuk is szabály-
talannak minősített - eseteket.

A gyerekek figyelmét felhívta a városközpontban leggyakrabban 
előforduló szabálytalanságokra, biztatva őket, hogy szüleiknek is 
adják tovább a tanultakat.
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Könyvtári ajánló
Könyvajánló

A könyvtár fogadó részén minden hónapban kiemelten ajánlunk 
olvasásra egy-egy állományrészt olvasóinknak: hol a legfrissebb kri-
miket, hol könnyű nyári olvasmányokat, hol elfeledett klasszikuso-
kat. Szeptemberben csupa kék borítójú szépirodalmi művet válo-
gattunk, azon olvasóinkra emlékezve, akik úgy keresnek könyvet, 
hogy „nem emlékszem a címére, de kék volt”. Ebben a kék színű kí-
nálatban feledkeztem rá a Metropolis Media Group kiadó „Irodal-
mi Nobel-díjasok Könyvtára” című sorozatát, amely 2010-ben in-
dult. Mivel már volt olyan olvasónk, aki sorra vette a Nobel-díjas 
szerzőket, ezért úgy gondoltam, nem lenne haszontalan, ha más-
nak is felhívnám a figyelmét ezekre az ismert vagy kevésbé ismert 
művekre és íróikra: Sir Winston Churchill: Savrola című regénye 
nyitja a sort, majd következnek: Kipling: Fekete és fehér, Anatole 
France: A pingvinek szigete, Singer: A sátán Gorajban, Yeats: Vörös 
Hanrahan legendája, Böll: Katharina Blum elveszett tisztessége, Pi-
randello: A kitaszított, Asturias: Az a félvér nőszemély, Bjornstjerne: 
Álmodó falvak, Deledda: Szerelemből gyilkolt Oe Kenzaburo: 
Futball-lázadás, Reymont: Népítélet, Galsworthy: A sötét virág, 
Pinter: Törpék, Mauriac: Ami elveszett, Lagerlöf: A császár, Sinclair 
Lewis: Babbitt, Solohov: Doni mesék, Heidenstam: Endymion, 
Cela: Méhkas, Sienkiewicz: Kereszteslovagok, Gide: A nők iskolá-
ja, Bellow: Henderson, az esőkirály, Gordimer: Az őrző. Talán meg 
kellene állnunk néha és megnézni, mit olvastunk tőlük? Olvastunk 
egyáltalán? Hisz lehet vitatni vagy egyetérteni a díjat megítélő bi-
zottság döntésével, az azonban biztos, hogy mindenképpen érték-
mérő, s néha nem árt értékek mentén is olvasni egy kicsit.

A sorozatnak (majdnem) minden része megtalálható könyvtá-
runkban, mégpedig a kiadó és Németh Kálmán ajándékaként

Fábiánné Sáray Anna

Idén is KÖNYVFALÓ!
A 2016/2017-es tanévben is meghirdetjük a nagy népszerűségnek 
örvendő KÖNYVFALÓ olvasópályázatunkat.

A legfőbb szabályok idén is változatlanok:

Hogyan lehetsz Könyvfaló?
Gyere be a Pannónia könyvtárába és válassz egy általunk ajánlott 
könyvet a korcsoportodból:

A csoport: 2. osztályosok
B csoport: 3-4. osztályosok
C csoport: 5-6 osztályosok
D csoport: 7-8. osztályosok

Ha helyesen kitöltöd a könyvhöz tartozó feladatlapot, kapsz érte 2 
baglyot. 
Minél több könyvet olvasol, annál több baglyot kapsz. És minél több 
baglyod van, annál értékesebb ajándékokra válthatod be az év végi 
Záróbulin.

Hogyan szerezhetsz még több baglyot?
1 bagoly:

• Ha a könyvhöz kapcsolódó kreatív alkotást hozol be a könyvtár-
ba (pl. rajz, fotó).
• Eljössz velünk a Cimbora foglalkozásokra.

3 bagoly:
• Ha saját feladatlapot készítesz egy általad ajánlott könyvtári 
könyvhöz. Erre évente 3 lehetőséged is van.

Év végén külön is jutalmazzuk a korcsoportonkénti legügyesebb 
Könyvfalókat.

Idén azonban új küldetésetek is van!
A nyár nagy slágere, a Pokemon Go nevű telefonos játék alapján, 
idén mi is szörnyvadászatra hívunk Titeket! 

A BOOKEMONOK elszabadultak Balatonalmádiban. A város 
több pontján is előfordulhatnak, de legjellemzőbb lelőhelyük a Pan-
nónia gyerekkönyvtára. Minél több Könyvfalós könyvet olvasol, an-
nál több BOOKEMON büszke tulajdonosa leszel.

A további BOOKEMON lelőhelyekről kérj térképet a könyvtá-
rosoktól! Ha sikerül megtalálnod és lefotózva „elkapni” őket, egy-egy 
baglyot kapsz érte. 

Szerezd meg mind!

További információ a strandkonyvtar.hu oldalon találsz, illetve a 
könyvtárosoktól tudtok kérni.

Programajánló Ajánló
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. október közepétől november közepéig.

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

MEGEMLÉKEZÉS A SZENT IGNÁC TEMPLOMBAN

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira 
emlékezünk

2016. október 29-én /szombaton/ 17 órakor

ökomenikus szertartás keretében a vörösberényi 
Szent Ignác templomban, melyen gyászmisét mutat 

be Szabó János plébános, János atya, megem-
lékeznek, imát mondanak Isó Dorottya és Isó Zoltán 

evangélikus lelkészek, a hozzátartozókért pedig 
Faust Gyula református lelkész imádkozik.

A szertartáson közreműködik Kegye János Európa 
hírű pánsípművész, Ripka János gordonkán játszik, 

orgonán kíséri Tóth István kántor és énekel a 
Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre, 

gitáron kísér Tóth László karnagy.

A megemlékezésre tisztelettel várjuk a 
hozzátartozókat, a barátokat, az ismerősöket, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait és minden 

kedves érdeklődőt.

Tisztelettel: 
A Nyugdíjas Klub Elnöksége 

SÍRKERTTAKARÍTÁS  VÖRÖSBERÉNYBEN

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Nagy Boldizsár és 
Boda Zoltán klubtagok irányításával felekezetre való 

tekintet nélkül

2016. október 12-én, szerdán 9 órától

Mindenszentek közeledtével temetőrendezést, 

fűnyírást, takarítást végez társadalmi munkában a 

Vörösberényi  Sírkertben, melyhez csatlakozhatnak 

egyéb civil szervezetek és egyének, akik szívesen 

felajánlják munkájukat a temető szebbé tételéhez.

Eddig jelezte részvételét a Városszépítő Kör és a Máltai 

Szeretet- szolgálat. Előre is köszönjük.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Elnöksége

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Elnök: Dudás Zsolt 20 4838 780, titkár: Juhászné Vincze Eszter 20 9703 479

BALATON JÁTÉKPONT 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidám-
ság! Tel.: +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.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Október 16. vasárnap  17 h Őszköszöntő! Balatonalmádi Város Vegyeskarának gála-
műsora – Helyszín Pannónia nagyterme
Október 22. szombat 17 h Aki a forradalmárok kezébe fegyvert adott – Vendégünk 
vitáz Arnóczky Mátyás Pál – Helyszín Pannónia olvasóterme 
Október 23. vasárnap 11 h Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója  alkalmából; Szoboravatás  a Szent Erzsébet ligetben. Ünnepi beszédet 
mond: Dr. Kontrát Károly ogy. képviselő, közreműködik a Légierő Zenekar 
Október 28. péntek 18 h Mindenszenteki Gyertyafényes Koncert Kövi Szabolccsal 
November 4. péntek  18 h Alsóörsi Festő Egyesület kiállításának megnyitója az elő-
csarnokban 
November 10-11.  csütörtök- péntek 10-18 óra között Vándorfény Galéria festmény-
vására
November 12. szombat Egészségfejlesztés Iroda családi napja
November 26. szombat 19 h Katalin bál Vörösberényi Kultúrházban
November  26. szombat 16 h Adventi készülődés a Pannóniában
November 27. vasárnap 16 h Az első gyertya gyújtása a Betlehemnél

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Tel.: 88/542-514 
Október 10. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg!
A hónapok második hétfőjére meghirdetett olvasókör nyitó darabja Hrabal/Menzel: 
Sörgyári capriccio-ja. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!
Október 29. szombat 15 óra – Értékeink: Balatonalmádi tanösvényei és a Bakony-Ba-
laton  UNESCO Globális Geopark. Előadó: Knauer Anna geoturisztikai szakreferens. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
November 14. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg! Umberto Eco: A rózsa neve. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88/438-224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári - őszi 
hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. Érdeklődni telefo-
non, a 88/438-224 számon, Szenthe Lászlónál lehet. 

CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
Info: 70/455 4100 November 12. szombat 15 óra Könyvek és illusztrációk – Rajzol-
junk  és írjunk saját könyvet!

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet 30 9719 446
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 
Október 12. szerda 9 óra A Vörösberényi SIRKERT gondozása, takarítása  A munká-
latokat irányítja: Nagy Boldizsár és Boda Zoltán
Október 12. szerda 16 óra Utazások, fantasztikus élmények, képes beszámoló Elő-
adó: Kósa Klára
Október 19. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetések vacsorára 
Október 26. szerda16 óra Idősek Napja a Klubban: ünnepi műsor: Vendégművé-
szek előadása, művészeti csoportjaink fellépése; Emlékplakettek, kitüntetések átadása 
- Lencse Sándor elnök Ünnepi vacsora, zenés szülinapi rendezvény- Zenél: Tóth István
Október 29. szombat 17 óra A vörösberényi Szent Ignácz templomban Megemléke-
zés a klub elhunyt tagjairól Ökomenikus istentisztelet
November 9. szerda 16 órakor Éljünk egészségesen! Táplálkozás, egészséges ételek 
Vendégeink: Dr. Árkai Anna főorvos és Dr. Gundel János professzor

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: 70/339-52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Október 
17. (hétfő)18.00 Őszi munkák, teendők a kiskertekben. Gombák. Gyógynövények, 
gyógyteák. Ea.: Takács Ferenc tanár, kertész
November 7. (hétfő) 18.00 Égessünk vagy komposztáljunk? Környezetvédelem a 
tiszta levegőért. Ea.: Domonkos Endre intézetigazgató, egyetemi docens
November 11. (péntek) 16.00 Márton napi program, libacomb vacsorával. Zenés est 
Tóth Istvánnal. Jelentkezni Bugovics Editnél lehet a 30/ 552 4306 telefonon

Életmentő hétvége Balatonalmádiban

2016. november 4 és 6. között 
szeretettel várjuk a családokat látványos 

rendezvényekkel a balesetmegelőzés és az 
életmentés jegyében Almádi legmagasabb 

szállodájában (Bajcsy-Zsilinszky u. 14.)

Ízelítő programjainkból: 
November 4-én 14 órakor defibrillátor ünnepélyes 

átadása az Event-Immo Kft.-nek. 
November 5-én egész napos programok: újraélesztés 
oktatás szakképzett dolgozók segítségével, „Amíg a 

mentő megérkezik” című előadás, látványos programok 
mentő-, tűzoltó-, rendőrautóval és Rupert hajóval. 

A Vöröskereszt kamionjában pedig 
véradással lehet segíteni.

További információ a Facebook-on! 
Az esemény neve: Életmentő hétvége Balatonalmádiban



Könyvtári ajánló
Könyvajánló

A könyvtár fogadó részén minden hónapban kiemelten ajánlunk 
olvasásra egy-egy állományrészt olvasóinknak: hol a legfrissebb kri-
miket, hol könnyű nyári olvasmányokat, hol elfeledett klasszikuso-
kat. Szeptemberben csupa kék borítójú szépirodalmi művet válo-
gattunk, azon olvasóinkra emlékezve, akik úgy keresnek könyvet, 
hogy „nem emlékszem a címére, de kék volt”. Ebben a kék színű kí-
nálatban feledkeztem rá a Metropolis Media Group kiadó „Irodal-
mi Nobel-díjasok Könyvtára” című sorozatát, amely 2010-ben in-
dult. Mivel már volt olyan olvasónk, aki sorra vette a Nobel-díjas 
szerzőket, ezért úgy gondoltam, nem lenne haszontalan, ha más-
nak is felhívnám a figyelmét ezekre az ismert vagy kevésbé ismert 
művekre és íróikra: Sir Winston Churchill: Savrola című regénye 
nyitja a sort, majd következnek: Kipling: Fekete és fehér, Anatole 
France: A pingvinek szigete, Singer: A sátán Gorajban, Yeats: Vörös 
Hanrahan legendája, Böll: Katharina Blum elveszett tisztessége, Pi-
randello: A kitaszított, Asturias: Az a félvér nőszemély, Bjornstjerne: 
Álmodó falvak, Deledda: Szerelemből gyilkolt Oe Kenzaburo: 
Futball-lázadás, Reymont: Népítélet, Galsworthy: A sötét virág, 
Pinter: Törpék, Mauriac: Ami elveszett, Lagerlöf: A császár, Sinclair 
Lewis: Babbitt, Solohov: Doni mesék, Heidenstam: Endymion, 
Cela: Méhkas, Sienkiewicz: Kereszteslovagok, Gide: A nők iskolá-
ja, Bellow: Henderson, az esőkirály, Gordimer: Az őrző. Talán meg 
kellene állnunk néha és megnézni, mit olvastunk tőlük? Olvastunk 
egyáltalán? Hisz lehet vitatni vagy egyetérteni a díjat megítélő bi-
zottság döntésével, az azonban biztos, hogy mindenképpen érték-
mérő, s néha nem árt értékek mentén is olvasni egy kicsit.

A sorozatnak (majdnem) minden része megtalálható könyvtá-
runkban, mégpedig a kiadó és Németh Kálmán ajándékaként

Fábiánné Sáray Anna

Idén is KÖNYVFALÓ!
A 2016/2017-es tanévben is meghirdetjük a nagy népszerűségnek 
örvendő KÖNYVFALÓ olvasópályázatunkat.

A legfőbb szabályok idén is változatlanok:

Hogyan lehetsz Könyvfaló?
Gyere be a Pannónia könyvtárába és válassz egy általunk ajánlott 
könyvet a korcsoportodból:

A csoport: 2. osztályosok
B csoport: 3-4. osztályosok
C csoport: 5-6 osztályosok
D csoport: 7-8. osztályosok

Ha helyesen kitöltöd a könyvhöz tartozó feladatlapot, kapsz érte 2 
baglyot. 
Minél több könyvet olvasol, annál több baglyot kapsz. És minél több 
baglyod van, annál értékesebb ajándékokra válthatod be az év végi 
Záróbulin.

Hogyan szerezhetsz még több baglyot?
1 bagoly:

• Ha a könyvhöz kapcsolódó kreatív alkotást hozol be a könyvtár-
ba (pl. rajz, fotó).
• Eljössz velünk a Cimbora foglalkozásokra.

3 bagoly:
• Ha saját feladatlapot készítesz egy általad ajánlott könyvtári 
könyvhöz. Erre évente 3 lehetőséged is van.

Év végén külön is jutalmazzuk a korcsoportonkénti legügyesebb 
Könyvfalókat.

Idén azonban új küldetésetek is van!
A nyár nagy slágere, a Pokemon Go nevű telefonos játék alapján, 
idén mi is szörnyvadászatra hívunk Titeket! 

A BOOKEMONOK elszabadultak Balatonalmádiban. A város 
több pontján is előfordulhatnak, de legjellemzőbb lelőhelyük a Pan-
nónia gyerekkönyvtára. Minél több Könyvfalós könyvet olvasol, an-
nál több BOOKEMON büszke tulajdonosa leszel.

A további BOOKEMON lelőhelyekről kérj térképet a könyvtá-
rosoktól! Ha sikerül megtalálnod és lefotózva „elkapni” őket, egy-egy 
baglyot kapsz érte. 

Szerezd meg mind!

További információ a strandkonyvtar.hu oldalon találsz, illetve a 
könyvtárosoktól tudtok kérni.

Programajánló Ajánló
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. október közepétől november közepéig.

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

MEGEMLÉKEZÉS A SZENT IGNÁC TEMPLOMBAN

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira 
emlékezünk

2016. október 29-én /szombaton/ 17 órakor

ökomenikus szertartás keretében a vörösberényi 
Szent Ignác templomban, melyen gyászmisét mutat 

be Szabó János plébános, János atya, megem-
lékeznek, imát mondanak Isó Dorottya és Isó Zoltán 

evangélikus lelkészek, a hozzátartozókért pedig 
Faust Gyula református lelkész imádkozik.

A szertartáson közreműködik Kegye János Európa 
hírű pánsípművész, Ripka János gordonkán játszik, 

orgonán kíséri Tóth István kántor és énekel a 
Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre, 

gitáron kísér Tóth László karnagy.

A megemlékezésre tisztelettel várjuk a 
hozzátartozókat, a barátokat, az ismerősöket, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait és minden 

kedves érdeklődőt.

Tisztelettel: 
A Nyugdíjas Klub Elnöksége 

SÍRKERTTAKARÍTÁS  VÖRÖSBERÉNYBEN

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Nagy Boldizsár és 
Boda Zoltán klubtagok irányításával felekezetre való 

tekintet nélkül

2016. október 12-én, szerdán 9 órától

Mindenszentek közeledtével temetőrendezést, 

fűnyírást, takarítást végez társadalmi munkában a 

Vörösberényi  Sírkertben, melyhez csatlakozhatnak 

egyéb civil szervezetek és egyének, akik szívesen 

felajánlják munkájukat a temető szebbé tételéhez.

Eddig jelezte részvételét a Városszépítő Kör és a Máltai 

Szeretet- szolgálat. Előre is köszönjük.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Elnöksége

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Elnök: Dudás Zsolt 20 4838 780, titkár: Juhászné Vincze Eszter 20 9703 479

BALATON JÁTÉKPONT 
Ingyenes játszóház 0–99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidám-
ság! Tel.: +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.; Tel.: 88/542-515 – www.pkkk.hu
Október 16. vasárnap  17 h Őszköszöntő! Balatonalmádi Város Vegyeskarának gála-
műsora – Helyszín Pannónia nagyterme
Október 22. szombat 17 h Aki a forradalmárok kezébe fegyvert adott – Vendégünk 
vitáz Arnóczky Mátyás Pál – Helyszín Pannónia olvasóterme 
Október 23. vasárnap 11 h Városi ünnepség az 1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulója  alkalmából; Szoboravatás  a Szent Erzsébet ligetben. Ünnepi beszédet 
mond: Dr. Kontrát Károly ogy. képviselő, közreműködik a Légierő Zenekar 
Október 28. péntek 18 h Mindenszenteki Gyertyafényes Koncert Kövi Szabolccsal 
November 4. péntek  18 h Alsóörsi Festő Egyesület kiállításának megnyitója az elő-
csarnokban 
November 10-11.  csütörtök- péntek 10-18 óra között Vándorfény Galéria festmény-
vására
November 12. szombat Egészségfejlesztés Iroda családi napja
November 26. szombat 19 h Katalin bál Vörösberényi Kultúrházban
November  26. szombat 16 h Adventi készülődés a Pannóniában
November 27. vasárnap 16 h Az első gyertya gyújtása a Betlehemnél

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Tel.: 88/542-514 
Október 10. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg!
A hónapok második hétfőjére meghirdetett olvasókör nyitó darabja Hrabal/Menzel: 
Sörgyári capriccio-ja. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!
Október 29. szombat 15 óra – Értékeink: Balatonalmádi tanösvényei és a Bakony-Ba-
laton  UNESCO Globális Geopark. Előadó: Knauer Anna geoturisztikai szakreferens. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
November 14. hétfő 16 óra – Pannónia Olvasókör: Könyv és film vagy film és könyv? 
Beszéljük meg! Umberto Eco: A rózsa neve. Várunk minden érdeklődőt a könyvtárba!

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA 
Elnök: Szenthe László 88/438-224 Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári - őszi 
hónapokban a gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. Érdeklődni telefo-
non, a 88/438-224 számon, Szenthe Lászlónál lehet. 

CIMBORA KLUB PROGRAMJA 
Info: 70/455 4100 November 12. szombat 15 óra Könyvek és illusztrációk – Rajzol-
junk  és írjunk saját könyvet!

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR 
Elnök: Kovács István 88 430 091, titkár: Töltési Erzsébet 30 9719 446
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 1. ter-
mében

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB 
Elnök: Lencse Sándor Tel: 30/902-42-68 
Október 12. szerda 9 óra A Vörösberényi SIRKERT gondozása, takarítása  A munká-
latokat irányítja: Nagy Boldizsár és Boda Zoltán
Október 12. szerda 16 óra Utazások, fantasztikus élmények, képes beszámoló Elő-
adó: Kósa Klára
Október 19. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetések vacsorára 
Október 26. szerda16 óra Idősek Napja a Klubban: ünnepi műsor: Vendégművé-
szek előadása, művészeti csoportjaink fellépése; Emlékplakettek, kitüntetések átadása 
- Lencse Sándor elnök Ünnepi vacsora, zenés szülinapi rendezvény- Zenél: Tóth István
Október 29. szombat 17 óra A vörösberényi Szent Ignácz templomban Megemléke-
zés a klub elhunyt tagjairól Ökomenikus istentisztelet
November 9. szerda 16 órakor Éljünk egészségesen! Táplálkozás, egészséges ételek 
Vendégeink: Dr. Árkai Anna főorvos és Dr. Gundel János professzor

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁTKÖR 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: 70/339-52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház Október 
17. (hétfő)18.00 Őszi munkák, teendők a kiskertekben. Gombák. Gyógynövények, 
gyógyteák. Ea.: Takács Ferenc tanár, kertész
November 7. (hétfő) 18.00 Égessünk vagy komposztáljunk? Környezetvédelem a 
tiszta levegőért. Ea.: Domonkos Endre intézetigazgató, egyetemi docens
November 11. (péntek) 16.00 Márton napi program, libacomb vacsorával. Zenés est 
Tóth Istvánnal. Jelentkezni Bugovics Editnél lehet a 30/ 552 4306 telefonon

Életmentő hétvége Balatonalmádiban

2016. november 4 és 6. között 
szeretettel várjuk a családokat látványos 

rendezvényekkel a balesetmegelőzés és az 
életmentés jegyében Almádi legmagasabb 

szállodájában (Bajcsy-Zsilinszky u. 14.)

Ízelítő programjainkból: 
November 4-én 14 órakor defibrillátor ünnepélyes 

átadása az Event-Immo Kft.-nek. 
November 5-én egész napos programok: újraélesztés 
oktatás szakképzett dolgozók segítségével, „Amíg a 

mentő megérkezik” című előadás, látványos programok 
mentő-, tűzoltó-, rendőrautóval és Rupert hajóval. 

A Vöröskereszt kamionjában pedig 
véradással lehet segíteni.

További információ a Facebook-on! 
Az esemény neve: Életmentő hétvége Balatonalmádiban
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Félévszázadnyi emlékek felidézése

Ritkán fordul elő velem, hogy valahová meghívnak, de elfelejtik 
közölni a pontos helyet és időpontot. Iskolai találkozóknál példá-
ul még sohasem volt rá példa: vagy azért mert az én osztálytársaim-
ról volt szó, legyenek azok általános iskolai-ak vagy gimnáziumiak, 
illetve a tanítványaim hívtak meg Tapolcára vagy Balatonalmádiba. 
Egyszer már olyan eset is volt, amikor barátaim hívtak meg egy ke-
rek évfordulóra, hogy segédkezzek a protokolláris dolgoknál. Írtam 
is róluk valamikor még a múlt században. Gyanítom, hogy most ez 
utóbbi miatt kaptam a meghívást még augusztusban, de a pontosí-
tás bizony elmaradt. Ráadásul nem is a szervezők hibája – akik ab-
ban a boldog tudatban készültek, hogy minden a legnagyobb rend-
ben lesz – hanem egyik barátomé...

Nem is hánytorgattam volna fel a dolgot, hiszen emberek va-
gyunk, a feledékeny-ség pedig korral együtt járó jelenség. Node, 
ilyen „fiataloknál”? Még csak most volt az ötvenéves általános isko-
lai találkozójuk, ráadásul mind almádiak – a legmesszebbről még a 
káptalafürediek, a tisztviselőtelepi, meg egy remetevölgyi gyerek járt 
be a Györgyi Dénes iskolába. Nos, talán ezért is, meg az utólagos 
nagyon sűrű elnézések kérése miatt, vagy pedig a mellékelt két fény-
kép okán, de mégis írok róluk. Sokukat jól ismerem, még többü-
ket illene jobban ismernem és olyan szépen összejöttek nélkülem is.

Egykori tanáraik, Ancsa néni, azaz Kovács Antalné, Gabi néni, 
azaz Horváth Györgyné és Zsuzsa néni, azaz Pallós Jánosné nélkü-
lem is vigyáztak rájuk, Ilike néni, azaz Lőrincz Gyuláné pedig lélek-
ben volt ott velük. Most ötven év múltán is úgy emlékeztek tanító-
ikra tanáraikra, mint „fáklyákra a sötétben”. 35-en, tehát szép szám-
ban végeztek 1966-ban, ami akkor nem volt csoda: majdnem min-
den osztályban bőven volt még gyemek. Nem véletlenül hívták őket 
Ratkó-gyerekek gyermekeinek, mert a 70-es évek demográfiai hul-
lámát a szakemberek Ratkó Anna népjóléti miniszter 1949-1953 
közötti abortusztilal-
mának és gyermek-
telenségi adójának tu-
lajdonítják. Mindket-
tőt 1956 után töröl-
ték el, de a népes kor-
osztályokat azóta is 
számon tartják, mert 
a Ratkó-gyerekek 
unokái után kezdő-
dött el a komolyabb 
népességcsökkenés.

Ezek a gyermekek 1956-ban még három-négyévesek voltak, kap-
tak is olyan kettős nevelést, hogy azzal bátran megjárhatták az „élet 
sürejét”. Volt közülük nem egy, aki hármas nevelésben részesült, mi-
vel mást hallott az iskolában, mást otthon a szüleitől és megint mást 
a nagyszülőktől. Legalább megtanultak mérlegelni – mondaná egy 

morfondírozó elme a 21. században. A valóság azonban más volt: 
sok mindent el sem mondtak nekik, hogy még véletlenül se szólják 
el magukat. 1958-ban még épületeket államosítottak és esetleg al-
bérlő-ként maradhattak meg saját házukban, vagy az örökölt mű-
helyt kellett feladni, illetve minden földjük bekerült a „közösbe”. A 
tanítók és a tanárok sem a titkokra voltak kiváncsiak, hanem a diá-
kokra, mert azért „kultúrált csirkefogók” azért akkor is akadtak, bár 
inkább csak a fiúk között. A legnagyobb „disznóságuk” is az volt, 
amikor káliumot raktak a vizcsapba és a tanórai kísérlet folyamán 
ez akkora „posszanást” idézett elő mintha pincekulcsba gyömöszölt 
karbidot durrantottak volna.

Tisztviselők, tisztes iparosok és dolgos emberek lettek, akik kö-
zött nem voltak feszültségek, gyűlölködések és marakodások. Isko-
la után otthon segítettek, bicikliztek, kisétáltak az erdőbe vagy le-
rohantak a partra. Akár hiszik, akár nem, de nem volt elfogadott a 
csúfolódás, nem ártottak másoknak és a lányok copfjának a cibálá-
sa már elég erős neveletlenségnek számított náluk. Az udvarlás nyil-
vánvaló jeleként a fiúk hősiesen cipelték a lányok táskáját, sőt ko-
molyabb összetartozásként értékelték, ha a ceruzájukat is kihegyez-
hették. Ami viszont a leghihetetlenebb a mai tinédzsereknek: akkor 
nem a lányok rohangáltak a fiúk után. Fordítva persze előfordult: 
volt bizony olyan fiú, aki „agárként kezdte, aztán tacskóként végez-
te”, hogy képletesen érzékeltessük a dolgok akkori lefolyását. Az ak-
kori kapcsolatok viszont nem értek olyan gyorsan véget. Igaz, ami 
igaz: lassabban kezdődtek, de még ötven év múltán is több közöt-
tük az özvegy, mint az elvált.

Valamikor 1964 táján Ifjúsági Klub indulhatott, zenével, tánc-
cal és kötetlen szórakozással, de leányok csak felügyelettel jöhettek 
el. Ha szülők nem értek rá, akkor valaki felnőttet bíztak meg a fel-
adattal, de mindig tudtak arról, hogy merre vannak a gyermekek. 
Mondják, hogy mindent megszépít a messzi múlt, pedig történel-
mi léptékekkel ez csak a közelmúlt. Sok mindenben mégis példát 
tudná-nak mutatni a mai fiataloknak. Fél évszázad múltán persze 
még több a rálátás, a tapasztalat és a bölcsesség. A mai tizenévesek is 
jól tudják, hogy nekik nem volt könnyű fiatalságuk, mégis EMBE-
REK maradtak, így csupa nagybetűvel, annak ellenére, hogy nem 
futottak be nagy ívű hazai vagy nemzetközi karriert. Tették, amit 
tenni lehetett, amit megengedett a kor, és amit nem titottak az ak-
kori törvények.

Neveket szándékosan nem írtam a tanárok kivételével, mert 
mindannyiukra állnak talán a fentebb felvázolt vonások. Büszkék is 
rá, szívesen jöttek össze Edit, Irénke és István lelkiismeretes szerve-
zése nyomán és szívből örültek egymásnak.

Most inkább én kérek elnézést tőlük így a végén: no, nem azért, 
mert nem voltam közöttük, hanem azért, mert a különböző mo-
zaikokból és emlékfoszlányokból csak ennyit tudtam felvillantani.

CzS

Általános iskola végzősei 1966

A gombfoci szerelmeseinek nagyszabású 
találkozója

A gombfoci az a játék, amelyet Magyarországon valaha minden fiú 
játszott, vagy játszani szeretett volna! Gyakran köztiszteletben álló, 
meglett férfiak is bevallják, hogy egykoron ennek a fantasztikus já-
téknak hódoltak, vagy baráti körben esetleg még ma is játsszák. A 
gombfocihoz egyrészt kézügyesség (mint a biliárdhoz), másrészt lépé-
sek előre tervezése (mint a sakkban) szükséges, s egyként ez adja ne-
hézségét és népszerűségét. A labdarúgáshoz való nagymértékű, felvál-
lalt hasonlósága, azok körében is elfogadottá teszi, akik csak az iga-
zi focit szeretik.

A Hagyományos Gombfoci Almádi Kupa az idén még a tavalyi-
hoz képest is gyarapodó mezőnnyel lepte meg az érdeklődőket. Akik 
a gombfoci sportjáték változatát versenyszerűen űzik, azoknak ott 
vannak a Magyar Asztali Labdarúgó, illetve a Szektorlabda szövetsé-
gek által szerevezett versenyek. Akik azonban „amatőrként” napja-
inkban is gombfociznak, azoknak az év legjobban várt tornája ma 
már egyértelműen az Almádiban megrendezett kupa. Amikor négy 
évvel ezelőtt a tornát először rendezték meg, jórészt helyi csapatokkal, 
még nem lehetett felmérni, hogy mekkora sikere lesz. Mára azonban 
a résztvevők számát és országos szóródását tekintve a legjelentősebb 
amatőr versennyé nőtte ki magát, amit az erősödő médiaérdeklődés is 
jelez. 19 versenyző mutatkozhatott be csapatával, a helyi, nagy múltú 
gárdák mellett szép számmal voltak játszó felek Budapestről, Szom-
bathelyről és Ceglédről is, az amatőr gombfoci fellegváraiból.

2016-ban is a Wesselényi strandon állították fel a gombfoci aszta-
lokat a rendezők, a helyi Hungarikum Klub segítségével. Kiváló hely-
színválasztás volt, melyet szerencsére az időjárás is támogatott, hiszen 
június 24-én ragyogó napsütés fogadta a résztvevőket és a számos 
szurkolót. A torna rangját az is mutatta, hogy ellátogatott a rendez-
vényre Keszey János polgármester is. Hat pályán indulhatott meg a 
küzdelem a vándorserlegért, egyenként hármas csoportban. Az azon-
ban már az első összecsapások során látszott, hogy idén soha nem ta-
pasztalt erősségű mezőny gyűlt össze Almádiban!

 Miközben a csoportok második és harmadik helyezettjei tovább 
folytatták a játékot a helyezésekért, a legnagyobb érdeklődés termé-
szetesen a csoportelső hat további küzdelmét kísérte. A két újabb, 
hármas csoport élén a Nottingham Forest és az FC Bruges végzett, így 
következhettek az elődöntők a másik csoport másodikjaival. Az első 
mérkőzésen a Nottingham az 1-1-et követő hosszabbításban sem bol-
dogult a Chelsea-vel (a szombathelyi Nagy József csapatával), a szétlö-
vésben azonban már jobbnak bizonyult. A másik ágon az FC Bruges 
nem hagyott kétséget, ma ki a jobb, 2-0-ra győzött a Real Madrid el-
len, így a harmadik helyért a két vesztes gárda csatázhatott. A bronz-
éremért folytatott mérkőzésen 1-1 után szétlövés döntött a Real ja-

vára, így a budapesti Nagy Iván csapata (aki tavaly ezüstérmes volt a 
Zrínyi FC-vel) futott be a harmadik helyre.

És következhetett a várva várt finálé, a Nottingham Forest és az 
FC Bruges között! Az angolok nagyon belekezdtek, előbb egy visz-
szapattanó átadást bombáznak be a kapu bal oldalába a 7. percben, 
majd négy perccel később remek akció végén találnak be. A 22. perc-
ben egy góllal még felzárkózik a belga csapat, három perc múlva pe-
dig csak a kapufa óvja meg az angolokat a góltól, de marad a 2-1, a 
belgák kicsit későn nyitották meg a hajrát.

Ezek után került sor a díjátadásra, melyen Gráfik Imre, a torna 
megálmodója ismertette az elért helyezéseket, majd Szabó Zoltán, a 
Hungarikum Klub elnöke adta át az érmeket a dobogósoknak. Az 
ezüstérmes a budapesti Klauser István lett (FC Bruges), a harmadik 
pedig Nagy Iván (Real Madrid). A vándorserleget az első helyezést 
elérő, szombathelyi Horváth Sándor (Nottingham Forest) emelhet-
te magasba ennek a rendkívül színvonalas, remek meccseket hozó 
tornának a végén! Külön köszönetet kell mondanunk ezért a kivá-
ló lehetőségért a városnak, mely befogadja és magáénak érzi, az Al-
mádi Kupa megálmodójának és fő szervezőjének, Gráfik Imrének, a 
torna sorsolási rendjét kidolgozó Csibi Istvánnak, és természetesen a 
Hungarikum Klub elnökének, Szabó Zoltánnak, akik oroszlánrészt 
vállaltak ennek a kimagasló rendezvénynek a kivitelezésében, így mél-
tán lehetnek elégedettek és büszkék munkájukra a komoly siker lát-
tán! Ennek kapcsán még indokoltabb az az elképzelés, hogy ezt a re-
mek játékot minél szélesebb körben kell megismertetni a fiatalokkal, 
az iskolásokkal, hogy ne csak a szimpatizánsok, hanem a gombfocit 
játszók köre is tovább növekedjen!

Csupor István

A Magocskák Alapítvány hírei 
A Magocskák Közhasznú Ala-

pítvány Almádi Óvodáiért öröm-
mel adja hírül nyári-őszi ado-
mánygyűjtő kampányainak sike-
rét! 200 445 Ft-ot gyűjtöttünk 
az almádi ovisok hétköznapjainak 
gazdagítására! Zöldség-gyümölcs 
napunk keretében kérésünkre az 
ovisok szülei és almádi családok 
kiskerti terményeket ajánlottak 
fel, amiket az almádi piacon áru-
sítottunk pénzadományért, két al-
kalommal. Szintén kétszer vet-
tünk részt a baba-mama börzén, 
ahol felajánlott gyerekruhákat 
árusítottuk adományért. 

Így sikeresen megvalósítottuk 
a „Tiszta levegőt!” programunk 
célkitűzését: összesen 98910 Ft-
ért minden csoportnak beszerez-
tünk 1-1 aktív légtisztító készülé-
ket, ami kiszűri a kórokozókat és 
allergéneket. A fennmaradó ösz-
szegből barkácseszközöket és kéz-
műves alapanyagokat kapnak az 
ovisok, valamint kirándulások, rendezvények költségéhez járulunk 
hozzá a korábban megszokott módon.

Minden támogatónknak köszönjük az adományokat és az önkén-
tes munkát! Kövessétek munkánkat facebook csoportunkhoz csat-
lakozva, ahol örömmel vesszük véleményeteket, ötleteiteket! 

A Magocskák Alapítvány önkéntesei
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Félévszázadnyi emlékek felidézése
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közölni a pontos helyet és időpontot. Iskolai találkozóknál példá-
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Egyszer már olyan eset is volt, amikor barátaim hívtak meg egy ke-
rek évfordulóra, hogy segédkezzek a protokolláris dolgoknál. Írtam 
is róluk valamikor még a múlt században. Gyanítom, hogy most ez 
utóbbi miatt kaptam a meghívást még augusztusban, de a pontosí-
tás bizony elmaradt. Ráadásul nem is a szervezők hibája – akik ab-
ban a boldog tudatban készültek, hogy minden a legnagyobb rend-
ben lesz – hanem egyik barátomé...
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ban végeztek 1966-ban, ami akkor nem volt csoda: majdnem min-
den osztályban bőven volt még gyemek. Nem véletlenül hívták őket 
Ratkó-gyerekek gyermekeinek, mert a 70-es évek demográfiai hul-
lámát a szakemberek Ratkó Anna népjóléti miniszter 1949-1953 
közötti abortusztilal-
mának és gyermek-
telenségi adójának tu-
lajdonítják. Mindket-
tőt 1956 után töröl-
ték el, de a népes kor-
osztályokat azóta is 
számon tartják, mert 
a Ratkó-gyerekek 
unokái után kezdő-
dött el a komolyabb 
népességcsökkenés.
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jelez. 19 versenyző mutatkozhatott be csapatával, a helyi, nagy múltú 
gárdák mellett szép számmal voltak játszó felek Budapestről, Szom-
bathelyről és Ceglédről is, az amatőr gombfoci fellegváraiból.

2016-ban is a Wesselényi strandon állították fel a gombfoci aszta-
lokat a rendezők, a helyi Hungarikum Klub segítségével. Kiváló hely-
színválasztás volt, melyet szerencsére az időjárás is támogatott, hiszen 
június 24-én ragyogó napsütés fogadta a résztvevőket és a számos 
szurkolót. A torna rangját az is mutatta, hogy ellátogatott a rendez-
vényre Keszey János polgármester is. Hat pályán indulhatott meg a 
küzdelem a vándorserlegért, egyenként hármas csoportban. Az azon-
ban már az első összecsapások során látszott, hogy idén soha nem ta-
pasztalt erősségű mezőny gyűlt össze Almádiban!

 Miközben a csoportok második és harmadik helyezettjei tovább 
folytatták a játékot a helyezésekért, a legnagyobb érdeklődés termé-
szetesen a csoportelső hat további küzdelmét kísérte. A két újabb, 
hármas csoport élén a Nottingham Forest és az FC Bruges végzett, így 
következhettek az elődöntők a másik csoport másodikjaival. Az első 
mérkőzésen a Nottingham az 1-1-et követő hosszabbításban sem bol-
dogult a Chelsea-vel (a szombathelyi Nagy József csapatával), a szétlö-
vésben azonban már jobbnak bizonyult. A másik ágon az FC Bruges 
nem hagyott kétséget, ma ki a jobb, 2-0-ra győzött a Real Madrid el-
len, így a harmadik helyért a két vesztes gárda csatázhatott. A bronz-
éremért folytatott mérkőzésen 1-1 után szétlövés döntött a Real ja-

vára, így a budapesti Nagy Iván csapata (aki tavaly ezüstérmes volt a 
Zrínyi FC-vel) futott be a harmadik helyre.

És következhetett a várva várt finálé, a Nottingham Forest és az 
FC Bruges között! Az angolok nagyon belekezdtek, előbb egy visz-
szapattanó átadást bombáznak be a kapu bal oldalába a 7. percben, 
majd négy perccel később remek akció végén találnak be. A 22. perc-
ben egy góllal még felzárkózik a belga csapat, három perc múlva pe-
dig csak a kapufa óvja meg az angolokat a góltól, de marad a 2-1, a 
belgák kicsit későn nyitották meg a hajrát.

Ezek után került sor a díjátadásra, melyen Gráfik Imre, a torna 
megálmodója ismertette az elért helyezéseket, majd Szabó Zoltán, a 
Hungarikum Klub elnöke adta át az érmeket a dobogósoknak. Az 
ezüstérmes a budapesti Klauser István lett (FC Bruges), a harmadik 
pedig Nagy Iván (Real Madrid). A vándorserleget az első helyezést 
elérő, szombathelyi Horváth Sándor (Nottingham Forest) emelhet-
te magasba ennek a rendkívül színvonalas, remek meccseket hozó 
tornának a végén! Külön köszönetet kell mondanunk ezért a kivá-
ló lehetőségért a városnak, mely befogadja és magáénak érzi, az Al-
mádi Kupa megálmodójának és fő szervezőjének, Gráfik Imrének, a 
torna sorsolási rendjét kidolgozó Csibi Istvánnak, és természetesen a 
Hungarikum Klub elnökének, Szabó Zoltánnak, akik oroszlánrészt 
vállaltak ennek a kimagasló rendezvénynek a kivitelezésében, így mél-
tán lehetnek elégedettek és büszkék munkájukra a komoly siker lát-
tán! Ennek kapcsán még indokoltabb az az elképzelés, hogy ezt a re-
mek játékot minél szélesebb körben kell megismertetni a fiatalokkal, 
az iskolásokkal, hogy ne csak a szimpatizánsok, hanem a gombfocit 
játszók köre is tovább növekedjen!

Csupor István

A Magocskák Alapítvány hírei 
A Magocskák Közhasznú Ala-

pítvány Almádi Óvodáiért öröm-
mel adja hírül nyári-őszi ado-
mánygyűjtő kampányainak sike-
rét! 200 445 Ft-ot gyűjtöttünk 
az almádi ovisok hétköznapjainak 
gazdagítására! Zöldség-gyümölcs 
napunk keretében kérésünkre az 
ovisok szülei és almádi családok 
kiskerti terményeket ajánlottak 
fel, amiket az almádi piacon áru-
sítottunk pénzadományért, két al-
kalommal. Szintén kétszer vet-
tünk részt a baba-mama börzén, 
ahol felajánlott gyerekruhákat 
árusítottuk adományért. 

Így sikeresen megvalósítottuk 
a „Tiszta levegőt!” programunk 
célkitűzését: összesen 98910 Ft-
ért minden csoportnak beszerez-
tünk 1-1 aktív légtisztító készülé-
ket, ami kiszűri a kórokozókat és 
allergéneket. A fennmaradó ösz-
szegből barkácseszközöket és kéz-
műves alapanyagokat kapnak az 
ovisok, valamint kirándulások, rendezvények költségéhez járulunk 
hozzá a korábban megszokott módon.

Minden támogatónknak köszönjük az adományokat és az önkén-
tes munkát! Kövessétek munkánkat facebook csoportunkhoz csat-
lakozva, ahol örömmel vesszük véleményeteket, ötleteiteket! 

A Magocskák Alapítvány önkéntesei
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450 éve történt:1566. Szigetvár ostroma
Zrínyi Miklós és a hős védők emlékére

A horvát eredetű, de szívvel-lélekkel magyarrá lett Zrínyi Miklós 
ősei, a Brebiri grófok, Károly Róbert idejében állottak hatalmuk 
tetőpontján. Dalmácia, Bosznia és Horvátország „örökös urainak 
„címezték magukat. Ősi nevüket Nagy Lajos korában Zrinyivel 
cserélték fel egy Zriny nevű várról. A szigetvári hős apja idősebb 
Zrínyi Miklós Korbovai Ilona grófnőt vette feleségül. Az ifjú 

Zrínyi iskolája a hadi élet iskolája volt. Latinul és németül beszélt, 
de a török harcokkal teli kor nem tette lehetővé egyéb irányú 
művelődését. Minden ízében katona volt, élete, szerelme a harc. 
Szíve gyűlölettel volt telve a török ellen, sértette önérzetét, hogy 
a török adófizetője legyen. Nevével először 1527-ben találkozunk, 
mikor a török Bécset ostromolta. Az akkor 20 éves ifjú a csatában 
annyira kitüntette magát, hogy V. Károly császár lovat, kardot és 
aranyat adott ajándékba neki. 1542-ben Buda vára felmentésében 
400 huszárjával jeleskedett, mely után Ferdinánd király sem maradt 
hálátlan, és még abban az évben kinevezte Horvátország bánjává, 
melyet 15 évig birtokolt. Szulimán szultán 1543-ban nagy haderővel 
betört az országba, hogy megtorolja a Budavár visszavételére 
indult próbálkozást és számos útjába eső várat elfoglalt. Az 1547-
ben megkötött békével három részre szakadt az ország: nyugaton 
Habsburg Ferdinánd, Erdélyben János Zsigmond, az ország 
középső részén pedig a török lett az úr. Közben Zrínyi feleségül vette 
Frangepán Katalint, és királyi adományképpen megkapta az egész 
Muraközt, aztán a csurgói uradalmat is. Magyarország legnagyobb 
birtokosai közé sorolva minden érdeke a magyar földhöz kötötte. 
Közben a török megkezdte legnagyobb hadjáratát 1552-ben, 
melyben 52 magyar vár került török kézre. Eger hős védői állították 
meg, hogy Felső - Magyarország megmaradjon. Két pogány közt, 
egy hazáért, két ellenség ellen kellett védekeznünk a hódító török 
és a „védő” német között. 1563-ban Ferdinánd még életében 
megkoronáztatta fiát, Miksát Magyarország királyának, aki Zrínyit 
a Dunántúl főkapitányának nevezte ki. Nemcsak Szigetvárban, de 
a többi dunántúli várban is övé lett a rendelkezés joga. Hamarosan 
azonban csalódnia kellett. A bécsi haditanács továbbra is a 
törökkel kötött béke megtartása mellett érvelt, miközben a török 
Horvátországban Zrínyi két várát is elfoglalta, mégpedig Auersperg 
császári tábornok hanyagsága miatt. A hír hallatára Zrínyi minden 
hivataláról lemondott, s e pillanattól kezdve ő csak ZRÍNYI 
MIKLÓS. Az agg Szulimán 1566-ban indult meg rengeteg sereggel 
(mintegy 100 ezer fő, 300 ágyúval). Miksa 70 ezer főnyi remek 
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Hirdetmény
A Balatonalmádi Evangélikus Leánygyü-
lekezet hitismereti szabadegyetemi kur-
zust hirdet elsősorban evangélikusok 
számára, de minden érdeklődőt, feleke-
zet kívülieket is szeretettel várunk. 

Az idei tanév anyaga a Jézus nyomában című bibliaismereti 
és kortörténeti hang és képanyagú feldolgozás, melyet 
dvd lemezen biztosítunk a jelentkezők számára. A 
szabadegyetem kétéves időtartamú, a második évben 
az Apostoli hitvallás anyaga szerepel. Kéthavonta tartott 
konzultációk, személyes találkozók alkalmával mélyítjük el 
az ismereteket. Jelentkezni lehet: Isó Dorottya lelkésznél a 
20-824-5898 telefonszámon, vagy a veszprem@lutheran.hu 
e-mail címen. Örömmel és szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Hálásan köszönjük adományaikat!

Pista
Mi volna, ha ez a fiú lenne 

a férjem? – futott át az agya-
mon a gondolat, ahogy meg-
láttam a kockás inges, barná-
ra sült bőrű, hófehér fogso-
rú, szemüveges, egyetemista 
fiút egy nyári iskolai gyakorla-
ton. Hihetetlen, mégis így tör-
tént. Kedvességével, friss hu-
morával még inkább magához 
láncolt, s a közel fél évszázad 
alatt szinte egymás részévé vál-
tunk. Négy gyerekünk és ki-
lenc unokánk született.

A család rajongott érte, és ő is büszkeséggel emlegette mindig 
a Nagy Családot. Ő volt az alap, a bástya, a kapaszkodó, okos, 
férfias erejével, bölcs szelídségével életünk meghatározó irányítója. 
Munkahelyein is kedves szelídséggel irányított, tekintélyt 
parancsoló műszaki képességeiért, példaértékű tiszta életéért 
mindenhol szerették: kutatómérnökként a fűzfői vegyipari 
gyárban, fejlesztőmérnökként az általa alapított vállalkozásban. 
Az a típus volt, aki megbecsülte, segítette, érvényesülni hagyta 
maga körül embertársait. Rendkívüli kreativitása volt a hajtóereje, 
problémamegoldó képessége, folyton tevékenykedő fiatalos 
lendülete, értékes munkája, erőt adó gondolatai mindenhol 
elismerést váltottak ki.

Hirtelen ránk zuhant betegsége alatt megható volt tapasztalni 
a régi barátok, kollégák, ismerősök, hozzátartozók ragaszkodását, 
igyekezetét gyógyulásának segítése érdekében. 

Kegyetlen betegségét csendes, szomorú belenyugvással viselte. 
Igazából el sem búcsúzott szeretteitől, mert tudta, hogy nemsokára 
úgyis találkozik szerető családjával, feleségével, négy gyerekével, 
menyeivel, vejeivel, a kilenc unokával és mindenkivel, akit 
szerethetett, és aki Őt szerethette.

Megtört szívű felesége

Az Úr magához szólította hű szolgáját 
Elhunyt Visy István kántortanító

Hihetetlen, de a Visy-családban 
a tíz testvér közül kilenc pedagógus 
lett, köztük Visy István, aki 1924-
ben született Tatárszentgyörgyön, 
Pest megyében, szüleinek hatodik 
gyermekeként. A pedagógusi példát 
bizonyára édesapjuktól kapták, aki 
kántortanító volt. 

1943-ban már Visy István 
is megszerezte a kántortanítói, 
hitoktatói oklevelet a Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképzőben. 
Első feleségével és négy gyermekével 1947-ben költözött Veszprém 
megyébe, Bakonyjákón lett kántortanító. Majd Úrkútra helyezték 
át 1949-ben, ahol bányászénekkart vezetett, 1951-ben pedig Öcsre 
került. Könyvtárat szervezett, színdarabokat tanított, énekkart 
vezetett. Felesége halála után egyedül maradt kilenc gyermekével. 
1967-től az almádi nevelőotthonban lett nevelőtanár, nagyon 
szerette a diákokat, élt-halt értük. Furulyaszakkört alakított velük, s 
vitte őket szerepelni névadó ünnepségekre, focizni, kirándulni. 

Nyugdíjazása után a káptalanfüredi Boldogasszony-kápolnában 
szolgált kántorként, harmóniummal kísért énekével buzdította a 
híveket az árnyas fák alatt a reggeli szentmiséken. Rendületlenül 
szolgált, egészen 2011-ig. Szép, magyar népdalokra írt zsoltárok is 
felcsendültek ajkán, sokan énekelték vele szívesen a „Megkötöm 
magamat Isten kötelével, / Megtöltöm szívemet Isten igéjével” 
kezdetűt. Bár a sorscsapások sűrűn érték – három feleségét veszítette 
el –, mindig derűs, mosolygós maradt, bízott a Jó Istenben. 
Negyedik felesége, Klári szeretettel és gondoskodással vette körül 
egészen haláláig. Márciusban, a 92. születésnapján kilenc gyermeke, 
harmincegy unokája, tizenkét dédunokája ünnepelte. Temetése 
szeptember 17-én, szombaton 15 órakor lesz Káptalanfüreden.

Köszönjük szolgálatát! Nyugodjék békében! 

Vecsey Körmendi István, élt 71 évet

fegyverzetű hadsereget toborozott össze, de nem Magyarországot, 
hanem Bécset féltette és hadai zömét Győrnél vesztegeltette. Zrínyi 
minden tekintetben készen várta a világhíressé lett ostromot. 
Körülbelül 2500 vitézt gyűjtött össze Sziget várában, kik közt 
egész sora volt a hősöknek, akiknek nevét megjegyezni kötelesség: 
Farkasics Péter, Zrínyi főkapitánya, Novákovics Iván, kinek lába 
alatt sok török zászló hevert, Orsics István, Szecsődi Máté, Alapi 
Gáspár, akit halála esetére várparancsnoknak jelölt meg Zrínyi, a 
horvát Radivoj, Deli Vid, a „törökök ostora. Ime a nevezetesebb 
vitézek, akik Zrínyivel együtt szent esküvel megesküdtek, meg is 
tartották azt,” s a magyar vitézségnek örök dicsőséget szerzettek.” 
–énekli meg egy évszázaddal később a hős dédunokája, Zrínyi 
Miklós Szigeti veszedelem c. művében. 

A vár, melyben útját állották Szulimán rettentő hadának, 
inkább név szerint volt vár, valójában „földvár”, nagy földtöltések 
helyettesítették a kőfalakat és bástyákat, s ezeket vízzel telt árkok 
vették körül. Az árkon túl az Almás folyó, mely az egész város 
körül folyt, tulajdonképpen egy nagy mocsár terült el: ez volt a 
legerősebb természetes védelme. Maga a vár három részből állt: az 
igazi vár, az óváros és az újváros. Augusztus 6-án már megkezdődött 
az újváros ostroma, elkeseredett harc életre - halálra. Zrínyi már a 
harmadik nap kénytelen volt kivonni az őrséget innét, felgyújtván 
az elhagyott területet. Sorra került az óváros és aztán a várat lövette, 
ágyúzta a török szakadatlan. Rövid küzdelem után átvágták a 
töltést az Almás folyón, s ezzel utat kapott a mocsár, mely eddig 
erős védelme volt a várnak. A szultán felszólította: adja fel a várat, 
fejében megteszi őt Dalmácia, Szlavónia és Horvátország hűbéres 
fejedelmének. A válasz Zrínyitől: „feje fenn álltáig védi a várát.” A 
török sereg halálra fáradt. Újabb rohammal összeláncolt szekerekre 
állították a janicsárokat, melyet keresztény rabokkal húzattak.  A 
párszázra fogyatkozott védősereg földből és fatörzsekből új bástyát 
rakott a megrongált várfal mögé. Egy aláaknázott bástya összedőlt, 
tűz ütött ki a várban, rés támadt a falon, a betörő az ellenséget 
visszaverték. Ez a kudarc annyira megviselte az agg szultánt, hogy 
belehalt. A nagyvezírek azonban titokban tartották halálát. Bent a 
várban elfogyott az eleség, a víz, segítség nem jött sehonnan, Miksa 
még mindig Győrnél táborozott, várta, hogy Szigetvár megakassza 
a törököt. Egy hónap alatt 15-ször verték vissza a védők a tenger 
törököt. Az asszonyok férfiruhát öltve harcoltak. Zrínyi készült a 
halálra, katonáival a legszebb ruháikat felöltve rohantak ki a várból. 
Hősi halált halt itt mindenki: egy sem adta ingyen az életét. Maga a 
török Zrínyi fejét ezzel a megalázó üzenettel küldte a győri táborba: 
„legbátrabb emberetek fejét küldöm, melyre a jövőben nagy 
szükségetek lenne”. A testét nagy katonai pompával temetette el: 
megbecsülte Zrínyiben az igazi hőst. Nem halt hiába: megállította 
útjában a török hódítást. Keresztény maradt Magyarország 
védőbástyájaként Európának.

Példát adtak a nemzetnek a jelen és utókornak. Meg kellett 
mutatni, hogy egyesek életénél drágább a haza élete, s csak úgy 
élhet a haza, ha a fiai meg tudnak halni érte. Megsemmisülhet-e 
az ország, melynek fiai így tudnak meghalni? Él nevük, emlékük a 
magyar lélekben mindörökké. 

Rásky Mihályné tanár

Zrínyi kirohanása Johann Peter Krafft 19. századi festményén

FELHÍVÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot 
hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász 

Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs

beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi 

feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris 

képzésben vesznek részt, majd sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.

A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, 
majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letételekor – 
a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő 

kikötésével kerülnek kinevezésre.
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos 
állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok 

feladatainak ellátásában vesznek részt.
További információ és jelentkezés:

Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság
dr. Zombor-Marx Helga r. 

ezredes
06/88/428-022

Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság

06/88/438-711, 593-910
vagy személyesen

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
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450 éve történt:1566. Szigetvár ostroma
Zrínyi Miklós és a hős védők emlékére

A horvát eredetű, de szívvel-lélekkel magyarrá lett Zrínyi Miklós 
ősei, a Brebiri grófok, Károly Róbert idejében állottak hatalmuk 
tetőpontján. Dalmácia, Bosznia és Horvátország „örökös urainak 
„címezték magukat. Ősi nevüket Nagy Lajos korában Zrinyivel 
cserélték fel egy Zriny nevű várról. A szigetvári hős apja idősebb 
Zrínyi Miklós Korbovai Ilona grófnőt vette feleségül. Az ifjú 

Zrínyi iskolája a hadi élet iskolája volt. Latinul és németül beszélt, 
de a török harcokkal teli kor nem tette lehetővé egyéb irányú 
művelődését. Minden ízében katona volt, élete, szerelme a harc. 
Szíve gyűlölettel volt telve a török ellen, sértette önérzetét, hogy 
a török adófizetője legyen. Nevével először 1527-ben találkozunk, 
mikor a török Bécset ostromolta. Az akkor 20 éves ifjú a csatában 
annyira kitüntette magát, hogy V. Károly császár lovat, kardot és 
aranyat adott ajándékba neki. 1542-ben Buda vára felmentésében 
400 huszárjával jeleskedett, mely után Ferdinánd király sem maradt 
hálátlan, és még abban az évben kinevezte Horvátország bánjává, 
melyet 15 évig birtokolt. Szulimán szultán 1543-ban nagy haderővel 
betört az országba, hogy megtorolja a Budavár visszavételére 
indult próbálkozást és számos útjába eső várat elfoglalt. Az 1547-
ben megkötött békével három részre szakadt az ország: nyugaton 
Habsburg Ferdinánd, Erdélyben János Zsigmond, az ország 
középső részén pedig a török lett az úr. Közben Zrínyi feleségül vette 
Frangepán Katalint, és királyi adományképpen megkapta az egész 
Muraközt, aztán a csurgói uradalmat is. Magyarország legnagyobb 
birtokosai közé sorolva minden érdeke a magyar földhöz kötötte. 
Közben a török megkezdte legnagyobb hadjáratát 1552-ben, 
melyben 52 magyar vár került török kézre. Eger hős védői állították 
meg, hogy Felső - Magyarország megmaradjon. Két pogány közt, 
egy hazáért, két ellenség ellen kellett védekeznünk a hódító török 
és a „védő” német között. 1563-ban Ferdinánd még életében 
megkoronáztatta fiát, Miksát Magyarország királyának, aki Zrínyit 
a Dunántúl főkapitányának nevezte ki. Nemcsak Szigetvárban, de 
a többi dunántúli várban is övé lett a rendelkezés joga. Hamarosan 
azonban csalódnia kellett. A bécsi haditanács továbbra is a 
törökkel kötött béke megtartása mellett érvelt, miközben a török 
Horvátországban Zrínyi két várát is elfoglalta, mégpedig Auersperg 
császári tábornok hanyagsága miatt. A hír hallatára Zrínyi minden 
hivataláról lemondott, s e pillanattól kezdve ő csak ZRÍNYI 
MIKLÓS. Az agg Szulimán 1566-ban indult meg rengeteg sereggel 
(mintegy 100 ezer fő, 300 ágyúval). Miksa 70 ezer főnyi remek 
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Hirdetmény
A Balatonalmádi Evangélikus Leánygyü-
lekezet hitismereti szabadegyetemi kur-
zust hirdet elsősorban evangélikusok 
számára, de minden érdeklődőt, feleke-
zet kívülieket is szeretettel várunk. 

Az idei tanév anyaga a Jézus nyomában című bibliaismereti 
és kortörténeti hang és képanyagú feldolgozás, melyet 
dvd lemezen biztosítunk a jelentkezők számára. A 
szabadegyetem kétéves időtartamú, a második évben 
az Apostoli hitvallás anyaga szerepel. Kéthavonta tartott 
konzultációk, személyes találkozók alkalmával mélyítjük el 
az ismereteket. Jelentkezni lehet: Isó Dorottya lelkésznél a 
20-824-5898 telefonszámon, vagy a veszprem@lutheran.hu 
e-mail címen. Örömmel és szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Hálásan köszönjük adományaikat!

Pista
Mi volna, ha ez a fiú lenne 

a férjem? – futott át az agya-
mon a gondolat, ahogy meg-
láttam a kockás inges, barná-
ra sült bőrű, hófehér fogso-
rú, szemüveges, egyetemista 
fiút egy nyári iskolai gyakorla-
ton. Hihetetlen, mégis így tör-
tént. Kedvességével, friss hu-
morával még inkább magához 
láncolt, s a közel fél évszázad 
alatt szinte egymás részévé vál-
tunk. Négy gyerekünk és ki-
lenc unokánk született.

A család rajongott érte, és ő is büszkeséggel emlegette mindig 
a Nagy Családot. Ő volt az alap, a bástya, a kapaszkodó, okos, 
férfias erejével, bölcs szelídségével életünk meghatározó irányítója. 
Munkahelyein is kedves szelídséggel irányított, tekintélyt 
parancsoló műszaki képességeiért, példaértékű tiszta életéért 
mindenhol szerették: kutatómérnökként a fűzfői vegyipari 
gyárban, fejlesztőmérnökként az általa alapított vállalkozásban. 
Az a típus volt, aki megbecsülte, segítette, érvényesülni hagyta 
maga körül embertársait. Rendkívüli kreativitása volt a hajtóereje, 
problémamegoldó képessége, folyton tevékenykedő fiatalos 
lendülete, értékes munkája, erőt adó gondolatai mindenhol 
elismerést váltottak ki.

Hirtelen ránk zuhant betegsége alatt megható volt tapasztalni 
a régi barátok, kollégák, ismerősök, hozzátartozók ragaszkodását, 
igyekezetét gyógyulásának segítése érdekében. 

Kegyetlen betegségét csendes, szomorú belenyugvással viselte. 
Igazából el sem búcsúzott szeretteitől, mert tudta, hogy nemsokára 
úgyis találkozik szerető családjával, feleségével, négy gyerekével, 
menyeivel, vejeivel, a kilenc unokával és mindenkivel, akit 
szerethetett, és aki Őt szerethette.

Megtört szívű felesége

Az Úr magához szólította hű szolgáját 
Elhunyt Visy István kántortanító

Hihetetlen, de a Visy-családban 
a tíz testvér közül kilenc pedagógus 
lett, köztük Visy István, aki 1924-
ben született Tatárszentgyörgyön, 
Pest megyében, szüleinek hatodik 
gyermekeként. A pedagógusi példát 
bizonyára édesapjuktól kapták, aki 
kántortanító volt. 

1943-ban már Visy István 
is megszerezte a kántortanítói, 
hitoktatói oklevelet a Szegedi Királyi Katolikus Tanítóképzőben. 
Első feleségével és négy gyermekével 1947-ben költözött Veszprém 
megyébe, Bakonyjákón lett kántortanító. Majd Úrkútra helyezték 
át 1949-ben, ahol bányászénekkart vezetett, 1951-ben pedig Öcsre 
került. Könyvtárat szervezett, színdarabokat tanított, énekkart 
vezetett. Felesége halála után egyedül maradt kilenc gyermekével. 
1967-től az almádi nevelőotthonban lett nevelőtanár, nagyon 
szerette a diákokat, élt-halt értük. Furulyaszakkört alakított velük, s 
vitte őket szerepelni névadó ünnepségekre, focizni, kirándulni. 

Nyugdíjazása után a káptalanfüredi Boldogasszony-kápolnában 
szolgált kántorként, harmóniummal kísért énekével buzdította a 
híveket az árnyas fák alatt a reggeli szentmiséken. Rendületlenül 
szolgált, egészen 2011-ig. Szép, magyar népdalokra írt zsoltárok is 
felcsendültek ajkán, sokan énekelték vele szívesen a „Megkötöm 
magamat Isten kötelével, / Megtöltöm szívemet Isten igéjével” 
kezdetűt. Bár a sorscsapások sűrűn érték – három feleségét veszítette 
el –, mindig derűs, mosolygós maradt, bízott a Jó Istenben. 
Negyedik felesége, Klári szeretettel és gondoskodással vette körül 
egészen haláláig. Márciusban, a 92. születésnapján kilenc gyermeke, 
harmincegy unokája, tizenkét dédunokája ünnepelte. Temetése 
szeptember 17-én, szombaton 15 órakor lesz Káptalanfüreden.

Köszönjük szolgálatát! Nyugodjék békében! 

Vecsey Körmendi István, élt 71 évet

fegyverzetű hadsereget toborozott össze, de nem Magyarországot, 
hanem Bécset féltette és hadai zömét Győrnél vesztegeltette. Zrínyi 
minden tekintetben készen várta a világhíressé lett ostromot. 
Körülbelül 2500 vitézt gyűjtött össze Sziget várában, kik közt 
egész sora volt a hősöknek, akiknek nevét megjegyezni kötelesség: 
Farkasics Péter, Zrínyi főkapitánya, Novákovics Iván, kinek lába 
alatt sok török zászló hevert, Orsics István, Szecsődi Máté, Alapi 
Gáspár, akit halála esetére várparancsnoknak jelölt meg Zrínyi, a 
horvát Radivoj, Deli Vid, a „törökök ostora. Ime a nevezetesebb 
vitézek, akik Zrínyivel együtt szent esküvel megesküdtek, meg is 
tartották azt,” s a magyar vitézségnek örök dicsőséget szerzettek.” 
–énekli meg egy évszázaddal később a hős dédunokája, Zrínyi 
Miklós Szigeti veszedelem c. művében. 

A vár, melyben útját állották Szulimán rettentő hadának, 
inkább név szerint volt vár, valójában „földvár”, nagy földtöltések 
helyettesítették a kőfalakat és bástyákat, s ezeket vízzel telt árkok 
vették körül. Az árkon túl az Almás folyó, mely az egész város 
körül folyt, tulajdonképpen egy nagy mocsár terült el: ez volt a 
legerősebb természetes védelme. Maga a vár három részből állt: az 
igazi vár, az óváros és az újváros. Augusztus 6-án már megkezdődött 
az újváros ostroma, elkeseredett harc életre - halálra. Zrínyi már a 
harmadik nap kénytelen volt kivonni az őrséget innét, felgyújtván 
az elhagyott területet. Sorra került az óváros és aztán a várat lövette, 
ágyúzta a török szakadatlan. Rövid küzdelem után átvágták a 
töltést az Almás folyón, s ezzel utat kapott a mocsár, mely eddig 
erős védelme volt a várnak. A szultán felszólította: adja fel a várat, 
fejében megteszi őt Dalmácia, Szlavónia és Horvátország hűbéres 
fejedelmének. A válasz Zrínyitől: „feje fenn álltáig védi a várát.” A 
török sereg halálra fáradt. Újabb rohammal összeláncolt szekerekre 
állították a janicsárokat, melyet keresztény rabokkal húzattak.  A 
párszázra fogyatkozott védősereg földből és fatörzsekből új bástyát 
rakott a megrongált várfal mögé. Egy aláaknázott bástya összedőlt, 
tűz ütött ki a várban, rés támadt a falon, a betörő az ellenséget 
visszaverték. Ez a kudarc annyira megviselte az agg szultánt, hogy 
belehalt. A nagyvezírek azonban titokban tartották halálát. Bent a 
várban elfogyott az eleség, a víz, segítség nem jött sehonnan, Miksa 
még mindig Győrnél táborozott, várta, hogy Szigetvár megakassza 
a törököt. Egy hónap alatt 15-ször verték vissza a védők a tenger 
törököt. Az asszonyok férfiruhát öltve harcoltak. Zrínyi készült a 
halálra, katonáival a legszebb ruháikat felöltve rohantak ki a várból. 
Hősi halált halt itt mindenki: egy sem adta ingyen az életét. Maga a 
török Zrínyi fejét ezzel a megalázó üzenettel küldte a győri táborba: 
„legbátrabb emberetek fejét küldöm, melyre a jövőben nagy 
szükségetek lenne”. A testét nagy katonai pompával temetette el: 
megbecsülte Zrínyiben az igazi hőst. Nem halt hiába: megállította 
útjában a török hódítást. Keresztény maradt Magyarország 
védőbástyájaként Európának.

Példát adtak a nemzetnek a jelen és utókornak. Meg kellett 
mutatni, hogy egyesek életénél drágább a haza élete, s csak úgy 
élhet a haza, ha a fiai meg tudnak halni érte. Megsemmisülhet-e 
az ország, melynek fiai így tudnak meghalni? Él nevük, emlékük a 
magyar lélekben mindörökké. 

Rásky Mihályné tanár

Zrínyi kirohanása Johann Peter Krafft 19. századi festményén

FELHÍVÁS
Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot 
hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász 

Bevetési Osztályainak állományába
Járőrtárs

beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi 

feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várják.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris 

képzésben vesznek részt, majd sikeres vizsga esetén őr-járőrtárs 
rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek.

A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, 
majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letételekor – 
a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő 

kikötésével kerülnek kinevezésre.
Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos 
állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok 

feladatainak ellátásában vesznek részt.
További információ és jelentkezés:

Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság
dr. Zombor-Marx Helga r. 

ezredes
06/88/428-022

Balatonalmádi 
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VOLT EGYSZER EGY BAUXITKUTATÓ …
Dr. Komlóssy György megnyitó beszéde a Bauxitkutató Válla-

lat emlékkiállításán 2016. szeptember 3-án
Köszönöm a szervezőknek, a támogatóknak és e pompás tárlatnak 

helyet adó városnak, hogy ezt a kiállítást létrehozták, mely emléket 
állít egy szép, és sikerekben gazdag múltnak, melyről tudjuk nem 
ingyen hullott az alkotó közössége ölébe. Igen, volt egyszer egy 
Bauxitkutató Vállalat, melyre minden volt munkatársa büszke lehet, 
sőt még az annak otthont adó Almádi is.

Szakmai pályafutásom bölcsője itt 
ringott. Az egyetemen tanult ismeretek 
itt nyertek először a gyakorlatban 
értelmet. Almádi több mint egy fél 
évszázad után hívott. Jöttem. Haza. 
Van néhány gondolat, hozzátenni a 
bemutatandó anyaghoz.

Hogyan lett Almádi a hazai bauxitku-
tatás központja? Amikor a Bauxitkuta-
tó Expedíció 1950-ben megalakulóban 
volt, a magyar fél Veszprémet javasolta. 
De midőn – Veszprémből jövet –  gép-
kocsiból a szovjet vezetőség a fennsíkról 
leereszkedvén meglátta ezt a gyönyörű tájat, amint kinyílt a hori-
zont, benne a tündöklő magyar tengerrel, meg a szépen rendezett 
települést, Almádit, akkor rögtön döntöttek. A bauxitkutatás köz-
pontjának márpedig itt legyen a helye.

Tudni kell azt is, hogy a szovjet vezetőség adott munkát és 
túlélési lehetőséget a politikailag üldözött (volt katonatiszteknek) 
vagy parkoló pályára kényszerített kiváló szakembereknek. Ezt ők, 
egyedül ők, meg is tehették. Ezt a hagyományt 1955-től kezdve a 
magyar irányítás is átvette. Volt is rá alkalma éppen elég. 

1950 és 1995 között a bányászatra érdemes bauxitvagyon 20 
millió tonnáról 150-re növekedett, amiből 100 millió tonnát 
termeltek ki. A kutatások a korábban már felfedezett területekre 
koncentrálódtak (Gánt, Iszkaszentgyörgy, Nyirád stb.), de újabb 
felfedezések is gyarapították az ércvagyont: Kislőd, Fenyőfő, 
Csordakút, Csabpuszta, Bakonyoszlop, Lengyelmajor, Csetény, 
Nagyegyháza.

A vállalat 1965-ben új irodaépületet kapott Budataván. Önálló 
műszaki, kutatási, adatfeldolgozó és értelmező osztályok, geofizi-

kai és térképészeti osztály, és az 
akkori korban modernnek ne-
vezhető anyagvizsgáló laborató-
rium segítették a kutatásokat. A 
bauxit rutin és kiegészítő elem-
zéseit végző vegyi laboratórium 
biztosította, hogy a készletszá-
mítások koherens, megbízha-
tó adatokra épüljenek. A fúró-
gépek javításáról, karbantartásá-

ról új gépműhely gondoskodott. A lakáshiányos világban otthonok 
épültek három ütemben. Nagyon sokan itt jutottak életük első la-
kásához. 

Minden kutatási adatnak az alapja a fúrásokból vett minták 
megbízhatósága volt. Erről jól képzett fúrómesterek, munkások 

gondoskodtak. Téli fagyban, szélben, hóviharban vagy esőben, 
nappal vagy éjjel a fúrógép mellett dolgozni kemény feladat volt. 
Mit egykor, ha esetleg elmulasztottuk volna, emeljük most meg 
a kalapunk mélyen. Megérdemlik. Évtizedekkel később, amikor 
kinyílt előttem a világ láttam, Magyarországnak akkor olyan 
munkásosztálya volt, hogy azzal nem hogy a szocializmust, még a 
Kánaánt is fel lehetett volna építeni. 

A vállalat feladata volt biztosítani a karsztvíz nívó alatt 
elhelyezkedő érctestekhez való hozzáférést. Az aknafúrásokkal, az 
ott elhelyezett szivattyúkkal végzett aktív vízszint-süllyesztéssel 
olyan technikai bravúrt hajtott végre, mely a világon egyedülálló 
volt a bauxitbányászatban. Az 1963-at követő fellendülés a magyar–
szovjet timföld–alumínium egyezménynek volt köszönhető. Ez egy 
tisztességes szerződés volt, melyben mindkét fél megtalálhatta a 
maga javát. 

A Bauxitkutató Vállalat több alkalommal volt színhelye nemzetközi 
eszmecseréknek. A 60-as évek közepétől a hidegháború helyett a 
világ értelmesebbik fele az együttműködést választotta. 1992-ben 
Almádi adott otthont az ICSOBA (International Committee for 
Studying Bauxite Alumina and Aluminium) konferenciának, 
amelyre négy kontinensről 32 országból több mint 100 külföldi 
szakértő érkezett. A vállalat szakembereinek alkalmuk volt széles 
nemzetközi fórumon számot adni munkájukról. Mi megmutattuk 
a világnak, hogy mit tudunk, ők meg megmutatták nekünk, hogy 
mi mit nem tudunk. Nem kellett szégyenkezzünk. Nem kellett 
transzparensen hirdetni, hogy „több tiszteletet a magyarnak”. Jött 
az magától is. 

Mint fél évszázadon át bauxitkutatással foglalkozó geológus – 
akinek van rálátása más földrészeken folytatott kutatásokra is –, 
elmondhatom, hogy ezeknek a kutatásoknak a megbízhatósága 
a világon bárhol példa értékű lehetett volna. A vállalatra én úgy 
tekintek vissza, mint az élet elemi iskolájára. Ami jó volt – akkor 
is tudtuk – arról évtizedek múltán kiderült, hogy sokkal jobb volt, 
mint ahogy azt gondoltuk. Ami meg rossz volt azt is tudtuk, arról 
meg kiderült, hogy az meg még jobb volt, mert megtanulhattuk, 
hogyan nem szabad csinálni. Ezekkel az ismeretekkel meg lehetett 
élni a világban. Nem is rosszul. 

A hatvanas évek elején a cégnél szinte mindenki fiatal volt, még 
az igazgató is épp, hogy harminc éves. Viták voltak persze, hogyne 
lettek volna, hisz mindenki a bauxitkutatás eredményességéért 
dolgozott, mindenki a saját elgondolását akarta megvalósítani. Ez 
természetes és így is volt helyes. 

Ahányan voltunk itt, szinte mindenki máshonnan jött, más 
vidékről, más tanintézményekből, más családi háttérrel, és még más 
értékrenddel is. De volt ennek a vállalatnak egy közösség formáló 
ereje. Ha semmi más nem is volt bennünk közös csak a tisztességesen 
elvégzett munka igénye, az már bőven elég volt. Voltak eszméink és 
volt hitünk, kinek ilyen, kinek olyan. De volt. Mi maradt mára 
ebből? – Eszme-morzsák, de elégségesek ahhoz, hogy rendszeresen 
összejöjjünk baráti találkozókra és képesek arra, hogy egy ilyen 
kiállítást megszervezzünk. 

Ezekkel a szavakkal most ünnepélyesen megnyitom ezt a kiállítást, 
mely emléket állít és elmondja, hogy volt egyszer egy Bauxitkutató 
Vállalat. Ami meg nincs kiállítva, még az is ott van: sokunknak a 
„nemes, küzdő, szabadlelkű”, gyönyörű ifjúsága.

Dr. Komlóssy György geológus

Dr. Komlóssy György 
megnyitó beszédét tartja

Részlet a megnyitó közönségéből

Mákos-szőlős kosárka
 
Nálunk az október a gyü-

mölcsöket tekintve a szőlő 
hónapja, így elkészítettem 
ezt a nagyon finom és mu-
tatós desszertet. A kosárkát 
képző tészta egyik fő eleme 
a mák, ami kiválóan passzol 
a tejszínes túrókrémhez és az 
üde szőlő ízéhez. Ez az a süti, 
ami másnap még finomabb, 
mint amikor elkészül, mert a 
linzeres alap igazán omlósra 
visszapuhul a túrókrém alatt.

 
Elkészítése:
Először a kosárkákat készít-
jük el. Egy keverőtálba mérünk 17 dkg lisztet, ehhez hozzáadunk 
50 dkg darált, cukrozatlan mákot és 7 dkg porcukrot, majd ebbe 
morzsolunk 10 dkg hideg margarint. Végül beleöntünk 1 tojás sár-
gáját és 1 evőkanál hideg vizet, majd gyors mozdulatokkal tésztá-
vá gyúrjuk. Fél óráig a hűtőben pihentetjük, és közben elkészítjük a 
tölteléket. Ehhez egy keverőtálban elkezdünk felverni 2 dl tejszínt, 
majd hozzáadunk 2 csomag habfixálót és keményre verjük. Utána 
hozzáadunk 25 dkg túrót, 4 dkg cukrot és 1 csomag vaníliás cuk-
rot. Alaposan kikeverjük, majd amíg befejezzük a kosárkákat, addig 
hűtőbe tesszük dermedni.

A tésztát lisztezett felületen fél cm vastagságúra nyújtjuk és 12 cm 
átmérőjű köröket szaggatunk belőle, majd a minipite forma (10,5 
cm átmérő) hátuljára ráillesztjük és 180 fokra előmelegített sütőben 
12 perc alatt készre sütjük. Ha fém formát használunk, akkor előtte 
vajazzuk és lisztezzük a forma hátulját. Ha nincs minipite formánk, 
akkor egy muffin forma hátulján is elkészíthetjük, hogy meglegyen 
a tészta kosár. A kihűlt kosárkákat habzsák segítségével félig meg-
töltjük a túrókrémmel, majd a tetejére tetszőleges mennyiségű és el-
rendezésű szőlőszemeket töltünk.

Ebből a mennyiségből 6 db minipite méretű kosárka, vagy 12 db 
muffin méretű kosárka lesz. Jó étvágyat!

Szöveg és fotó: Harcos Csilla
http://etkek-vetkek.blogspot.hu

‘56-os emlékjárat Balatonalmádiban
 Múltidéző emlékjárat az 

1956-os forradalom 60. évfor-
dulójának előnapján, október 
22-én, szombaton városunk ut-
cáin.

Az Ikarus 620-as 10 órakor indul félórás körjáratokkal  a buszpá-
lyaudvarról. Délben ebédszünet.
15 órakor temetőjárat indul a Pinkóczi 
temetőhöz. Vissza a temetőtől 16.30-
kor.
Ingyenes emlékjegy október 17-től be-
szerezhető a Vörösberényi kultúrházban, 
a Szabó pékségnél és a Háztartási - fes-
tékboltban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Ezerarcú műemlékeink Vörösberényben
Sokan nagy érdeklődéssel 

készültek a Kulturális Örök-
ség Napjainak megünneplé-
sére Balatonalmádiban. Az 
országos ünnep idei témá-
ja az Ezer arcú műemlék, 
melynek keretében a szerve-
zők célul tűzték ki nemcsak 
a műemléki épített öröksé-
gek, és azok környezetének bemutatását, hanem azt is, hogy elkala-
uzolják az érdeklődőket olyan helyekre (templomtorony, bezárt ko-
lostor),  amelyeket az év során nem, vagy csak nagyon ritkán látogat-
hatnak. 
A Honismereti és Városszépítő Kör javaslatára szeptember 17-én 
este került sor a Templomok éjszakája rendezvényre az Árpád-kori 
Vörösberényi Református Erődített Templomban.

Faust Gyula, a helyi református lelkipásztor köszöntötte a megje-
lenteket. Buzdította hallgatóit, hogy ne azokra a hangokra figyelje-
nek, amelyek értéktelenítve kevesbítik épített örökségeinket, mond-
ván, hogy az csak egy kiürült kőhalmaz, sőt inkább e mostani zűrza-
varos időben közös összefogással mutassunk példát arról, hogy mind-
annyiunk számára becses kincs! 
Az est során Káplán György énekművész Giulio Caccini Ave Maria, 
Francesco Durante Vergin tutto amor, valamint Wolfgang Amadeus 
Mozart Agnus Dei című műveivel kápráztatta el a jelenlévőket. Or-
gonán közreműködött Tóth István József a Szent Imre templom kán-
tora.  
Kovács István helytörténeti kutató röviden ismertette a temp-
lom történetét, majd elkezdődött a templomtorony bejárására. A 
vörösberényi református templomtorony azért is különleges, mert 
Petőfi Sándor műve alapján 1965-ben itt forgatták A helység kalapá-
csa című filmet, s itt ereszkedett le harangkötélen Fejenagy, a helyi ko-
vács, azaz „a helység kalapácsa”, akit bezártak a templomba.

Elmondható, hogy a vállalkozó szellem nemcsak a fiatal generációk 
sajátja, hanem jellemző volt idősekre, fiatalokra, gyerekekre egyaránt. 
Kicsik és nagyok csoportokat alkotva zseblámpával a kezükben izga-
tottan kapaszkodtak fel a meredek lépcsőn. Fölérve megtekinthették 
a harangokat, a templomtorony ablakán pedig a sejtelmes esti tájat. A 
messzeségben az éj felhői mögött villámok tánca tette szebbé az estét.
Lehetőség volt kérdéseket feltenni a templommal kapcsolatban, a 
gyerekek pedig imbolygó lámpáik fényénél próbálták megfejteni a 
„graffitiket” a templom keleti falának régi falszövetén, vagyis az 1500-
as évek bevéséseit, írásait. 
Tóth István József kántor örömmel mutatta meg nekik a 
hárommanuálos orgona részeit.

Az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk közös elmondása után, mé-
csesekkel, zseblámpákkal a kezükben a Berényi Jezsuita Kolostorba 
vonultak a résztvevők. Az ódon falak között énekléssel folytatódott az 
est. A két éve bezárt kolostor történetét, jelenlegi helyzetét a Honis-
mereti Kör tagjai, Kovács István és Hulényi Miklós ismertették. Ez-
után került sor a sötét folyosók és szobák bejárására, a vállalkozóbb 
szelleműek pedig a pincébe is lemerészkedtek.

Jó reménységünk, de egyben meggyőződésünk is, hogy ezer éves 
múltúnk nemcsak „mű” emlék, sokkal inkább élő, ma is megeleve-
nedni képes jelenlét. Nem tudjuk, hogyan érintette meg az a tizen-
hetedikei est a szíveket, de hisszük, hogy ezerarcú örökségünk új-
ból ránk mosolygott.
Köszönet minden résztvevőnek, szervezőnek, közreműködőnek!

Faust Zita, tanár



Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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VOLT EGYSZER EGY BAUXITKUTATÓ …
Dr. Komlóssy György megnyitó beszéde a Bauxitkutató Válla-

lat emlékkiállításán 2016. szeptember 3-án
Köszönöm a szervezőknek, a támogatóknak és e pompás tárlatnak 

helyet adó városnak, hogy ezt a kiállítást létrehozták, mely emléket 
állít egy szép, és sikerekben gazdag múltnak, melyről tudjuk nem 
ingyen hullott az alkotó közössége ölébe. Igen, volt egyszer egy 
Bauxitkutató Vállalat, melyre minden volt munkatársa büszke lehet, 
sőt még az annak otthont adó Almádi is.

Szakmai pályafutásom bölcsője itt 
ringott. Az egyetemen tanult ismeretek 
itt nyertek először a gyakorlatban 
értelmet. Almádi több mint egy fél 
évszázad után hívott. Jöttem. Haza. 
Van néhány gondolat, hozzátenni a 
bemutatandó anyaghoz.

Hogyan lett Almádi a hazai bauxitku-
tatás központja? Amikor a Bauxitkuta-
tó Expedíció 1950-ben megalakulóban 
volt, a magyar fél Veszprémet javasolta. 
De midőn – Veszprémből jövet –  gép-
kocsiból a szovjet vezetőség a fennsíkról 
leereszkedvén meglátta ezt a gyönyörű tájat, amint kinyílt a hori-
zont, benne a tündöklő magyar tengerrel, meg a szépen rendezett 
települést, Almádit, akkor rögtön döntöttek. A bauxitkutatás köz-
pontjának márpedig itt legyen a helye.

Tudni kell azt is, hogy a szovjet vezetőség adott munkát és 
túlélési lehetőséget a politikailag üldözött (volt katonatiszteknek) 
vagy parkoló pályára kényszerített kiváló szakembereknek. Ezt ők, 
egyedül ők, meg is tehették. Ezt a hagyományt 1955-től kezdve a 
magyar irányítás is átvette. Volt is rá alkalma éppen elég. 

1950 és 1995 között a bányászatra érdemes bauxitvagyon 20 
millió tonnáról 150-re növekedett, amiből 100 millió tonnát 
termeltek ki. A kutatások a korábban már felfedezett területekre 
koncentrálódtak (Gánt, Iszkaszentgyörgy, Nyirád stb.), de újabb 
felfedezések is gyarapították az ércvagyont: Kislőd, Fenyőfő, 
Csordakút, Csabpuszta, Bakonyoszlop, Lengyelmajor, Csetény, 
Nagyegyháza.

A vállalat 1965-ben új irodaépületet kapott Budataván. Önálló 
műszaki, kutatási, adatfeldolgozó és értelmező osztályok, geofizi-

kai és térképészeti osztály, és az 
akkori korban modernnek ne-
vezhető anyagvizsgáló laborató-
rium segítették a kutatásokat. A 
bauxit rutin és kiegészítő elem-
zéseit végző vegyi laboratórium 
biztosította, hogy a készletszá-
mítások koherens, megbízha-
tó adatokra épüljenek. A fúró-
gépek javításáról, karbantartásá-

ról új gépműhely gondoskodott. A lakáshiányos világban otthonok 
épültek három ütemben. Nagyon sokan itt jutottak életük első la-
kásához. 

Minden kutatási adatnak az alapja a fúrásokból vett minták 
megbízhatósága volt. Erről jól képzett fúrómesterek, munkások 

gondoskodtak. Téli fagyban, szélben, hóviharban vagy esőben, 
nappal vagy éjjel a fúrógép mellett dolgozni kemény feladat volt. 
Mit egykor, ha esetleg elmulasztottuk volna, emeljük most meg 
a kalapunk mélyen. Megérdemlik. Évtizedekkel később, amikor 
kinyílt előttem a világ láttam, Magyarországnak akkor olyan 
munkásosztálya volt, hogy azzal nem hogy a szocializmust, még a 
Kánaánt is fel lehetett volna építeni. 

A vállalat feladata volt biztosítani a karsztvíz nívó alatt 
elhelyezkedő érctestekhez való hozzáférést. Az aknafúrásokkal, az 
ott elhelyezett szivattyúkkal végzett aktív vízszint-süllyesztéssel 
olyan technikai bravúrt hajtott végre, mely a világon egyedülálló 
volt a bauxitbányászatban. Az 1963-at követő fellendülés a magyar–
szovjet timföld–alumínium egyezménynek volt köszönhető. Ez egy 
tisztességes szerződés volt, melyben mindkét fél megtalálhatta a 
maga javát. 

A Bauxitkutató Vállalat több alkalommal volt színhelye nemzetközi 
eszmecseréknek. A 60-as évek közepétől a hidegháború helyett a 
világ értelmesebbik fele az együttműködést választotta. 1992-ben 
Almádi adott otthont az ICSOBA (International Committee for 
Studying Bauxite Alumina and Aluminium) konferenciának, 
amelyre négy kontinensről 32 országból több mint 100 külföldi 
szakértő érkezett. A vállalat szakembereinek alkalmuk volt széles 
nemzetközi fórumon számot adni munkájukról. Mi megmutattuk 
a világnak, hogy mit tudunk, ők meg megmutatták nekünk, hogy 
mi mit nem tudunk. Nem kellett szégyenkezzünk. Nem kellett 
transzparensen hirdetni, hogy „több tiszteletet a magyarnak”. Jött 
az magától is. 

Mint fél évszázadon át bauxitkutatással foglalkozó geológus – 
akinek van rálátása más földrészeken folytatott kutatásokra is –, 
elmondhatom, hogy ezeknek a kutatásoknak a megbízhatósága 
a világon bárhol példa értékű lehetett volna. A vállalatra én úgy 
tekintek vissza, mint az élet elemi iskolájára. Ami jó volt – akkor 
is tudtuk – arról évtizedek múltán kiderült, hogy sokkal jobb volt, 
mint ahogy azt gondoltuk. Ami meg rossz volt azt is tudtuk, arról 
meg kiderült, hogy az meg még jobb volt, mert megtanulhattuk, 
hogyan nem szabad csinálni. Ezekkel az ismeretekkel meg lehetett 
élni a világban. Nem is rosszul. 

A hatvanas évek elején a cégnél szinte mindenki fiatal volt, még 
az igazgató is épp, hogy harminc éves. Viták voltak persze, hogyne 
lettek volna, hisz mindenki a bauxitkutatás eredményességéért 
dolgozott, mindenki a saját elgondolását akarta megvalósítani. Ez 
természetes és így is volt helyes. 

Ahányan voltunk itt, szinte mindenki máshonnan jött, más 
vidékről, más tanintézményekből, más családi háttérrel, és még más 
értékrenddel is. De volt ennek a vállalatnak egy közösség formáló 
ereje. Ha semmi más nem is volt bennünk közös csak a tisztességesen 
elvégzett munka igénye, az már bőven elég volt. Voltak eszméink és 
volt hitünk, kinek ilyen, kinek olyan. De volt. Mi maradt mára 
ebből? – Eszme-morzsák, de elégségesek ahhoz, hogy rendszeresen 
összejöjjünk baráti találkozókra és képesek arra, hogy egy ilyen 
kiállítást megszervezzünk. 

Ezekkel a szavakkal most ünnepélyesen megnyitom ezt a kiállítást, 
mely emléket állít és elmondja, hogy volt egyszer egy Bauxitkutató 
Vállalat. Ami meg nincs kiállítva, még az is ott van: sokunknak a 
„nemes, küzdő, szabadlelkű”, gyönyörű ifjúsága.

Dr. Komlóssy György geológus

Dr. Komlóssy György 
megnyitó beszédét tartja

Részlet a megnyitó közönségéből

Mákos-szőlős kosárka
 
Nálunk az október a gyü-

mölcsöket tekintve a szőlő 
hónapja, így elkészítettem 
ezt a nagyon finom és mu-
tatós desszertet. A kosárkát 
képző tészta egyik fő eleme 
a mák, ami kiválóan passzol 
a tejszínes túrókrémhez és az 
üde szőlő ízéhez. Ez az a süti, 
ami másnap még finomabb, 
mint amikor elkészül, mert a 
linzeres alap igazán omlósra 
visszapuhul a túrókrém alatt.

 
Elkészítése:
Először a kosárkákat készít-
jük el. Egy keverőtálba mérünk 17 dkg lisztet, ehhez hozzáadunk 
50 dkg darált, cukrozatlan mákot és 7 dkg porcukrot, majd ebbe 
morzsolunk 10 dkg hideg margarint. Végül beleöntünk 1 tojás sár-
gáját és 1 evőkanál hideg vizet, majd gyors mozdulatokkal tésztá-
vá gyúrjuk. Fél óráig a hűtőben pihentetjük, és közben elkészítjük a 
tölteléket. Ehhez egy keverőtálban elkezdünk felverni 2 dl tejszínt, 
majd hozzáadunk 2 csomag habfixálót és keményre verjük. Utána 
hozzáadunk 25 dkg túrót, 4 dkg cukrot és 1 csomag vaníliás cuk-
rot. Alaposan kikeverjük, majd amíg befejezzük a kosárkákat, addig 
hűtőbe tesszük dermedni.

A tésztát lisztezett felületen fél cm vastagságúra nyújtjuk és 12 cm 
átmérőjű köröket szaggatunk belőle, majd a minipite forma (10,5 
cm átmérő) hátuljára ráillesztjük és 180 fokra előmelegített sütőben 
12 perc alatt készre sütjük. Ha fém formát használunk, akkor előtte 
vajazzuk és lisztezzük a forma hátulját. Ha nincs minipite formánk, 
akkor egy muffin forma hátulján is elkészíthetjük, hogy meglegyen 
a tészta kosár. A kihűlt kosárkákat habzsák segítségével félig meg-
töltjük a túrókrémmel, majd a tetejére tetszőleges mennyiségű és el-
rendezésű szőlőszemeket töltünk.

Ebből a mennyiségből 6 db minipite méretű kosárka, vagy 12 db 
muffin méretű kosárka lesz. Jó étvágyat!

Szöveg és fotó: Harcos Csilla
http://etkek-vetkek.blogspot.hu

‘56-os emlékjárat Balatonalmádiban
 Múltidéző emlékjárat az 

1956-os forradalom 60. évfor-
dulójának előnapján, október 
22-én, szombaton városunk ut-
cáin.

Az Ikarus 620-as 10 órakor indul félórás körjáratokkal  a buszpá-
lyaudvarról. Délben ebédszünet.
15 órakor temetőjárat indul a Pinkóczi 
temetőhöz. Vissza a temetőtől 16.30-
kor.
Ingyenes emlékjegy október 17-től be-
szerezhető a Vörösberényi kultúrházban, 
a Szabó pékségnél és a Háztartási - fes-
tékboltban.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Ezerarcú műemlékeink Vörösberényben
Sokan nagy érdeklődéssel 

készültek a Kulturális Örök-
ség Napjainak megünneplé-
sére Balatonalmádiban. Az 
országos ünnep idei témá-
ja az Ezer arcú műemlék, 
melynek keretében a szerve-
zők célul tűzték ki nemcsak 
a műemléki épített öröksé-
gek, és azok környezetének bemutatását, hanem azt is, hogy elkala-
uzolják az érdeklődőket olyan helyekre (templomtorony, bezárt ko-
lostor),  amelyeket az év során nem, vagy csak nagyon ritkán látogat-
hatnak. 
A Honismereti és Városszépítő Kör javaslatára szeptember 17-én 
este került sor a Templomok éjszakája rendezvényre az Árpád-kori 
Vörösberényi Református Erődített Templomban.

Faust Gyula, a helyi református lelkipásztor köszöntötte a megje-
lenteket. Buzdította hallgatóit, hogy ne azokra a hangokra figyelje-
nek, amelyek értéktelenítve kevesbítik épített örökségeinket, mond-
ván, hogy az csak egy kiürült kőhalmaz, sőt inkább e mostani zűrza-
varos időben közös összefogással mutassunk példát arról, hogy mind-
annyiunk számára becses kincs! 
Az est során Káplán György énekművész Giulio Caccini Ave Maria, 
Francesco Durante Vergin tutto amor, valamint Wolfgang Amadeus 
Mozart Agnus Dei című műveivel kápráztatta el a jelenlévőket. Or-
gonán közreműködött Tóth István József a Szent Imre templom kán-
tora.  
Kovács István helytörténeti kutató röviden ismertette a temp-
lom történetét, majd elkezdődött a templomtorony bejárására. A 
vörösberényi református templomtorony azért is különleges, mert 
Petőfi Sándor műve alapján 1965-ben itt forgatták A helység kalapá-
csa című filmet, s itt ereszkedett le harangkötélen Fejenagy, a helyi ko-
vács, azaz „a helység kalapácsa”, akit bezártak a templomba.

Elmondható, hogy a vállalkozó szellem nemcsak a fiatal generációk 
sajátja, hanem jellemző volt idősekre, fiatalokra, gyerekekre egyaránt. 
Kicsik és nagyok csoportokat alkotva zseblámpával a kezükben izga-
tottan kapaszkodtak fel a meredek lépcsőn. Fölérve megtekinthették 
a harangokat, a templomtorony ablakán pedig a sejtelmes esti tájat. A 
messzeségben az éj felhői mögött villámok tánca tette szebbé az estét.
Lehetőség volt kérdéseket feltenni a templommal kapcsolatban, a 
gyerekek pedig imbolygó lámpáik fényénél próbálták megfejteni a 
„graffitiket” a templom keleti falának régi falszövetén, vagyis az 1500-
as évek bevéséseit, írásait. 
Tóth István József kántor örömmel mutatta meg nekik a 
hárommanuálos orgona részeit.

Az Úrtól tanult imádság, a Miatyánk közös elmondása után, mé-
csesekkel, zseblámpákkal a kezükben a Berényi Jezsuita Kolostorba 
vonultak a résztvevők. Az ódon falak között énekléssel folytatódott az 
est. A két éve bezárt kolostor történetét, jelenlegi helyzetét a Honis-
mereti Kör tagjai, Kovács István és Hulényi Miklós ismertették. Ez-
után került sor a sötét folyosók és szobák bejárására, a vállalkozóbb 
szelleműek pedig a pincébe is lemerészkedtek.

Jó reménységünk, de egyben meggyőződésünk is, hogy ezer éves 
múltúnk nemcsak „mű” emlék, sokkal inkább élő, ma is megeleve-
nedni képes jelenlét. Nem tudjuk, hogyan érintette meg az a tizen-
hetedikei est a szíveket, de hisszük, hogy ezerarcú örökségünk új-
ból ránk mosolygott.
Köszönet minden résztvevőnek, szervezőnek, közreműködőnek!

Faust Zita, tanár
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A Balatonalmádi Sportegyesület hírei
További fejlesztések, sporteszköz beszerzések

A Balatonalmádi Sportegyesület az idei évben is több, a sportpá-
lyához és öltözőépülethez kapcsolódó fejlesztést és tárgyi eszköz be-
szerzést hajtott végre elsősorban TAO-s pályázati forrásból, amihez 
a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott. Ennek keretében két 
új, korszerű kispad került elhelyezésre, ami az MLSZ előírásainak 
is megfelel. Kiépítésre került a sportpálya körüli hangosítás, illetve 
az MLSZ előírásának megfelelően elhelyezésre került egy elektro-
mos eredményjelző tábla is. Beszerzésre került egy 9 személyes kis-
busz is, ami –a tavaly megvásárolt buszhoz hasonlóan- elsősorban a 
gyerekek hétköznapi edzéshelyszínekre történő szállításában, illetve 
a hétvégi mérkőzésekre való eljutásban van nagy segítségünkre. Új 
sportszereket, melegítőket, mezeket, széldzsekiket, labdákat is sike-
rült a pályázat segítségével beszereznünk.

A fejlesztések, beruházások elsődleges célja, hogy az egyesületben 
sportoló több mint 180 fő, túlnyomórészt utánpótláskorú labdarú-
gó jobb körülmények között tudjon sportolni, illetve a nézők, szü-
lők is komfortosabb környezetben szurkolhassanak az almádi csa-
patoknak.

2016-2017. évi bajnokság

Elkezdődtek a küzdelmek a 2016-2017-es bajnoki évadban a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által kiírt 
pontvadászatokban. A Balatonalmádi Sport Egyesület a megyei I. 
osztályú bajnokságban négy különböző korcsoportú csapattal vesz 
részt.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat bajnoki küzdelmei au-
gusztus közepén, az U16-os és U14-es serdülő csapatok pontvadá-
szatai pedig szeptember elején kezdődtek el. Lapzárta időszakában a 
Varga Tamás által irányított felnőtt csapat hét mérkőzésen van túl.  
Szeptember végén a 16 csapatos mezőny 5. helyét foglalja el a fel-
nőtt csapat. Az ifjúsági csapatunk (U19) nagyon jól kezdte az őszi 
idényt, jelenleg a bajnokság 2. helyén áll a Stiger Ádám vezette csa-
pat. 

Az új bajnokságban egy második felnőtt csapatot is indított az 
egyesület. A megye I. osztályú felnőtt csapatban kevesebb szerephez 
jutó, illetve az ifjúsági csapatból kiöregedő játékosok alkotta alaku-
lat a megyei III. osztályban indult, és próbál minél eredményeseb-
ben szerepelni.

Az egyesület vezetése bízik a sikeres folytatásban és az eredményes 
őszi szereplésben. Ehhez az egyre szaporodó almádi szimpatizán-
sok, szurkolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lel-
kes futballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, ame-
lyek az őszi szezonban szombati napokon kerülnek megrendezésre. 
Az elkövetkező időszakban az almádi megyei I. osztályú felnőtt és 
ifjúsági csapatok az alábbi időpontokban és ellenfelekkel játszák ha-
zai bajnoki mérkőzéseiket:

- Október 15. 15.00 óra Balatonalmádi SE- Magyarpolány SE,
- Október 29. 13.30 óra Balatonalmádi SE- Balatonfüredi FC.
Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával koráb-

ban kezd.
A legkisebb korosztályoknak is elkezdődtek a Bozsik focitornák. 

Minden hétvégén benépesül az almádi focipálya apró focistákkal 
és az őket elkísérő szülőkkel, nagyszülőkkel. Az 5-7 éves korosztály 
(U7) és a 8-9 évesek (U9) Grassroots fesztiválokon vesznek részt a 
környező települések csapataival egyetemben. A nagyobbak (U11) 
egymás elleni mérkőzéseken mérhetik össze tudásukat, felkészült-
ségüket.

Megkezdődött a Határvadász-toborzás
Talán nem tévedek na-

gyot, ha azt gondolom, már 
nagyon sokan hallottak a 
Határvadász egység szerve-
zéséről. Az országos médiu-
mok gyakorlatilag naponta 
adnak tájékoztatást az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókról, 
a toborzás céljáról, a határ-
vadász egység létrehozásá-
nak okáról.
Ezt teszem most én is!

A Határvadászok a rend-
őrség hivatásos állományá-
nak egy speciális egységét 
fogják alkotni, és a Készen-
léti Rendőrséghez tatoznak 
szervezetileg. Feladatuk a 
hazánk határainak védelme, a rendőrség határvédelmi tevékenységet 
végző állományának megerősítése.
Ki lehet határvadász?

• Minden cselekvőképes magyar állampolgár
• 18 évet betöltötte, de az 55 évet nem
• büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
• Megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak
• Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét ellenőrzik

Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves, iskolarendszeren kívüli, 
moduláris képzésben szerzi meg az „őr-járőrtárs” OKJ-s rész-szakké-
pesítést. A képzés első 2 hónapja alatt 150.000,- Ft, utána és az egy 
éves szerződé idején 220.000, - Ft jövedelemben részesül.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben 
várunk minden érdeklődőt részletes tájékoztatással és a jelentkezéshez 
szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is – toborzási cél-
lal - folyamatosan megjelenünk a települési rendezvényeken, nyílt na-
pokat szervezünk, felkeressük a középiskolák végzőseit, hogy részletes 
tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe jelentkezni szándékozókat.

Mint minden munkahelyen, a Rendőrségen is van lehetőség a to-

vábbképzésre, majd egy új szakterületre történő átkerülésre. 

Az ősz nemcsak az iskolakezdés, tanulás ideje…

Az évszakváltás a tanítás, a képzések megkezdése mellett a mező-
gazdasági, kerti munkák sokasodását is jelenti. A jó időben, kert-
ben tevékenykedő emberek nyitva hagyott ajtaja és ablaka szinte csa-
logatja a besurranókat. 

A termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban ha-
ladó mezőgazdasági járművek forgalma az utakon próbára téve a 
gyorsabb járművezetők türelmét, időnkét sárfelhordással, a rako-
mány leszóródásával rontva a közúti közlekedés feltételeit. 

A betakarítással kapcsolatban egy másik dolog, amire fel kell hív-
nom a figyelmet a települések utcáit járó, terményt eladásra kínáló, 
vagy felvásárlási szándékot mutató idegenek, akik között bizony 
előfordul, hogy terepszemlére használják ezt a tevékenységet. Azt ta-
nácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek. Legyenek óvatosak, előre 
ne fizessek ki semmit! Csak, ha már valóban megkapták az árut, any-
nyit amennyiben megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. 
Ez természetesen vonatkozik a tűzifavásárlásra is. Ha előre tudják a 
szállítás időpontját, lehetőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg isme-
rőst, aki fel tudja mérni, minden rendben van-e. 

Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, feltétlen minél előbb 
értesítsék a Rendőrséget.
A színes évszak meghozza a maga szépségét, de nem kell, hogy bezárkó-
zást is hozzon magával.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Szakmailag nagy elismerés, hogy 
U11-es korosztályú csapatunkat a 
Magyar Labdarúgó Szövetség regi-
onális csoportba sorolta, ahol ne-
ves ellenfelekkel (pl. Videoton FC, 
FC Ajka, Komárom FC) játszhat-
nak 10-11 éves focistáink. Már két 
ilyen tornán vagyunk túl. Az elsőt mi rendezhettük Almádiban, a 
másodikra Komáromban került sor. Örömmel konstatáltuk, hogy 
ifjú focistáink felveszik a versenyt a már említett neves, nagyhírű 
csapatok hasonló korú csapataival.

Kerékpáros évértékelő 
Újabb sikeres szezonon van túl a Veszprémi Kerékpáros Egyesület 

Balatonalmádiban működő utánpótlás csapata, akik idén is nagy-
szerű eredményekkel öregbítették városunk hírnevét.

Egy rövid áttekintéssel összefoglaljuk a 2016-os év legjelentősebb 
történéseit, sikereit bízva abban, hogy azok további motivációt ad-
nak a gyerekeknek a téli felkészülési időszakra ill. a következő ke-
rékpáros szezonra.

Az évet alapos felkészülési időszak után - köszönhetően támo-
gatóinknak -  egy horvátországi edzőtáborral kezdhettük tavasszal, 
ahol jó formába lendültek a gyerekek és bizakodva várták első ver-
senyeiket. A befektetett munka már az első versenyeken látszott, 
hogy meghozza gyümölcsét, hiszen a magyar kupa futamain sorra 
sikerült Kiss Kata és Bokros Csenge révén többször is dobogóra áll-
nunk, a fiúknál pedig Kiss Ádám és Hegedűs Csaba, Kovács Boldi-
zsár ért el jó, gyakran top 10-es eredményeket.

A Magyar Kerékpáros Szö-
vetség utánpótlás szövetségi 
kapitánya tavaszi válogatóver-
senyek eredményei alapján ki-
hirdette a mountain bike válo-
gatott keretet, melynek tagja 
lett Bokros Csenge és meghí-
vott versenyzőként Kiss Kata, 
akik az év során részt vettek a 

válogatott edzőtáborain ill. külföldi versenyein és közösen készül-
hettek az augusztusi Ifjúsági Európa Bajnokságra.

Az első külföldi versenyeken kiemelkedő eredmények születtek. 
Bokros Csenge az olasz bajnokság két futamán is 5. helyet ért el, a 
svájci bajnokságban egy 7. helyet, illetve több osztrák kupafutamon 
is végzett az első tíz között, Kiss Kata pedig a szlovák bajnokság po-
zsonyi futamán állhatott a dobogó harmadik fokára.

A rió-i olimpia előtt közös edzésen vehettünk részt Parti András 
3-szoros olimpikonunkkal, aki kiutazását megelőzően látogatott el 
hozzánk, hogy bicajozzon egyet utánpótlás csapatunkkal, majd az 
edzést követően megossza tapasztalatait, gondolatait a gyerekekkel, 
kérdéseikre válaszoljon. A jó hangulatú kötetlen beszélgetést köve-
tő aláírásgyűjtés és közös fotózás után sok sikert kívánva búcsúz-
tunk Andristól, aki egy olasz magaslati edzőtáborozást közbeikta-
tásával, motiváltan utazott a Nyári Olimpiai Játékokra, tudva hogy 
még több gyerekkel gyarapodott szurkolótábora.  

Eközben a hazai kupasorozatban, az Országos Diákolimpián és 
a  júliusi Országos Bajnokságon is igyekezett helyt állni csapatunk, 
amelyeken várakozásunkon felüli eredményeket értek el verseny-
zőink. A Diákolimpián Kiss Kata ezüstérmet szerzett, öccse Kiss 
Ádám pedig a 7.helyen végzett, míg a 2016.évi Országos Bajnok-
ságon hat versenyzőnk állhatott dobogóra. Közöttük Kiss Kata ver-
senyzőnk, aki ezüstérmes lett, valamint két Magyar Bajnokot avat-

hattunk Bokros Csenge és Tóth-Almási Borbála révén.
Augusztus 15-19 között került megrendezésre az Európai Kerék-

páros Szövetség 2016. évi Mountain Bike Ifjúsági Európa Bajnok-
sága a Graz melletti Stattegg-ben. Idén 22 nemzet 405 versenyző-
je 135 csapattal állt rajthoz és versenyzett 5 napon keresztül külön-
böző versenyszámokban, hogy eldöntsék, kik a kontinens legjobb 
hegyikerékpárosai.

Hazánkat a mountain bike utánpótlás válogatott keret tagjai - kö-
zöttük Kiss Kata és Bokros Csenge - képviselték, akik igyekeztek a 
tavalyi EB nagyszerű magyar eredményeit túlszárnyalni.

Idén jóval keményebb csata várt rájuk, hiszen a nemzeti váloga-
tott kereteken kívül a legnagyobb mountain bike-os nemzetek má-
sodik-harmadik “sorukkal”, a bajnokságuk legerősebb csapataival is 
nagy számban neveztek (pl. Svájc 16, Olaszország 26, Németország 
13, Dánia 11 csapattal). 

Ennek fényében különösen szép eredményeket értek el első Eu-
rópa bajnokságunkon szereplő lányaink. Az ötnapos verseny során 
több top 30-as és top 20-as helyen végeztek, végül az összetett ver-
senyben Kiss Kata a 31., Bokros Csenge a 26.helyen végzett első 
évesként a kőkemény nemzetközi mezőnyben, míg csapatverseny-
ben a magyar U15 csapat a 22. legjobb európai csapat lett.

Polgárőr hírek
Bár nappal még érezni a nap melegét, az esti, vagy éjszakai jár-

őrözés során már érezni az ősz hűvös leheletét. A nyaraló ingatla-
nokra felkerültek a vasrácsok, az eddigi aktív életet felváltja a csend, 
és a magány. Ekkor kezdődik a polgárőröknek az a fontos felada-
ta, miszerint fokozott ellenőrzéseket kell tartani a fent említett te-
rületeken, úgy, hogy ez más munkák rovására ne menjen. Ha azt 
vesszük alapul, hogy Balatonalmádiban az összes ingatlan mintegy 
fele a lakóingatlan,a másik fele pedig nyaraló, komoly, jól szerve-
zett munkára, együttműködésre lesz szükség a  lakossággal, civil-
szervezetekkel, rendőrséggel.  Itt említeném meg, eddig minden év-
ben meghívtak bennünket civilszervezetek, hogy néhány tanáccsal 
lássuk el a tagságukat, mire kell figyelni saját és mások biztonsága 
ügyében. Igaz, hogy jó a közbiztonság, de ezt fenn is kell tartani, és 
ehhez elengedhetetlenek a találkozások. Az emberek az utcán meg-
állítanak, hogy mikor találkozunk, milyen jó volt, mikor a tűzol-
tó- rendőr-mentő autó jött, és lehetett velük is beszélgetni. Kérem 
a vezetőket, gondoljanak erre is, mikor a programokat írják, mert 
a néhány tűzifa – paplan – és egyéb árus csak bepróbálkozik, és ha 
sikerül, a vevő ráfizetett. Ennek megelőzésében tudnánk segíteni.

A közlekedőknek javaslom a lassabb tempót, mert az utak ned-
vesek, csúszósak, a látási viszonyok romlanak /köd/, megnő a fék-
út. Tudjuk, hogy a közlekedésben nem elég látni, de látszani is kell. 
Ezért javaslok fényvisszaverő matricát elhelyezni magunkon, vagy 
tárgyainkon, hogy már messziről láthatóak legyünk.

Ma már leírhatom, hogy az Egyesület jól teljesített, a záró idegen-
forgalmi rendezvényen titkárunkat – Hilbert Elekeket – az OPSZ 
elnöke Dr. Túros András dicséretben, és jutalomban részesítette. A 
tagság nevében gratulálok.

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk máso-
kon.

Balogh Csaba, elnök
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További fejlesztések, sporteszköz beszerzések

A Balatonalmádi Sportegyesület az idei évben is több, a sportpá-
lyához és öltözőépülethez kapcsolódó fejlesztést és tárgyi eszköz be-
szerzést hajtott végre elsősorban TAO-s pályázati forrásból, amihez 
a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott. Ennek keretében két 
új, korszerű kispad került elhelyezésre, ami az MLSZ előírásainak 
is megfelel. Kiépítésre került a sportpálya körüli hangosítás, illetve 
az MLSZ előírásának megfelelően elhelyezésre került egy elektro-
mos eredményjelző tábla is. Beszerzésre került egy 9 személyes kis-
busz is, ami –a tavaly megvásárolt buszhoz hasonlóan- elsősorban a 
gyerekek hétköznapi edzéshelyszínekre történő szállításában, illetve 
a hétvégi mérkőzésekre való eljutásban van nagy segítségünkre. Új 
sportszereket, melegítőket, mezeket, széldzsekiket, labdákat is sike-
rült a pályázat segítségével beszereznünk.

A fejlesztések, beruházások elsődleges célja, hogy az egyesületben 
sportoló több mint 180 fő, túlnyomórészt utánpótláskorú labdarú-
gó jobb körülmények között tudjon sportolni, illetve a nézők, szü-
lők is komfortosabb környezetben szurkolhassanak az almádi csa-
patoknak.

2016-2017. évi bajnokság

Elkezdődtek a küzdelmek a 2016-2017-es bajnoki évadban a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által kiírt 
pontvadászatokban. A Balatonalmádi Sport Egyesület a megyei I. 
osztályú bajnokságban négy különböző korcsoportú csapattal vesz 
részt.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat bajnoki küzdelmei au-
gusztus közepén, az U16-os és U14-es serdülő csapatok pontvadá-
szatai pedig szeptember elején kezdődtek el. Lapzárta időszakában a 
Varga Tamás által irányított felnőtt csapat hét mérkőzésen van túl.  
Szeptember végén a 16 csapatos mezőny 5. helyét foglalja el a fel-
nőtt csapat. Az ifjúsági csapatunk (U19) nagyon jól kezdte az őszi 
idényt, jelenleg a bajnokság 2. helyén áll a Stiger Ádám vezette csa-
pat. 

Az új bajnokságban egy második felnőtt csapatot is indított az 
egyesület. A megye I. osztályú felnőtt csapatban kevesebb szerephez 
jutó, illetve az ifjúsági csapatból kiöregedő játékosok alkotta alaku-
lat a megyei III. osztályban indult, és próbál minél eredményeseb-
ben szerepelni.

Az egyesület vezetése bízik a sikeres folytatásban és az eredményes 
őszi szereplésben. Ehhez az egyre szaporodó almádi szimpatizán-
sok, szurkolók támogatására, biztatására is szükség lesz. Minden lel-
kes futballszerető szurkolót várunk a BSE hazai mérkőzéseire, ame-
lyek az őszi szezonban szombati napokon kerülnek megrendezésre. 
Az elkövetkező időszakban az almádi megyei I. osztályú felnőtt és 
ifjúsági csapatok az alábbi időpontokban és ellenfelekkel játszák ha-
zai bajnoki mérkőzéseiket:

- Október 15. 15.00 óra Balatonalmádi SE- Magyarpolány SE,
- Október 29. 13.30 óra Balatonalmádi SE- Balatonfüredi FC.
Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával koráb-

ban kezd.
A legkisebb korosztályoknak is elkezdődtek a Bozsik focitornák. 

Minden hétvégén benépesül az almádi focipálya apró focistákkal 
és az őket elkísérő szülőkkel, nagyszülőkkel. Az 5-7 éves korosztály 
(U7) és a 8-9 évesek (U9) Grassroots fesztiválokon vesznek részt a 
környező települések csapataival egyetemben. A nagyobbak (U11) 
egymás elleni mérkőzéseken mérhetik össze tudásukat, felkészült-
ségüket.

Megkezdődött a Határvadász-toborzás
Talán nem tévedek na-

gyot, ha azt gondolom, már 
nagyon sokan hallottak a 
Határvadász egység szerve-
zéséről. Az országos médiu-
mok gyakorlatilag naponta 
adnak tájékoztatást az ezzel 
kapcsolatos tudnivalókról, 
a toborzás céljáról, a határ-
vadász egység létrehozásá-
nak okáról.
Ezt teszem most én is!

A Határvadászok a rend-
őrség hivatásos állományá-
nak egy speciális egységét 
fogják alkotni, és a Készen-
léti Rendőrséghez tatoznak 
szervezetileg. Feladatuk a 
hazánk határainak védelme, a rendőrség határvédelmi tevékenységet 
végző állományának megerősítése.
Ki lehet határvadász?

• Minden cselekvőképes magyar állampolgár
• 18 évet betöltötte, de az 55 évet nem
• büntetlen előéletű, rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
• Megfelel az egészségügyi, fizikai és pszichológiai elvárásoknak
• Elfogadja, hogy a kifogástalan életvitelét ellenőrzik

Aki megfelel a felvételi eljárásban fél éves, iskolarendszeren kívüli, 
moduláris képzésben szerzi meg az „őr-járőrtárs” OKJ-s rész-szakké-
pesítést. A képzés első 2 hónapja alatt 150.000,- Ft, utána és az egy 
éves szerződé idején 220.000, - Ft jövedelemben részesül.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon hivatali munkaidőben 
várunk minden érdeklődőt részletes tájékoztatással és a jelentkezéshez 
szükséges nyomtatványcsomaggal. Kollégáim és én is – toborzási cél-
lal - folyamatosan megjelenünk a települési rendezvényeken, nyílt na-
pokat szervezünk, felkeressük a középiskolák végzőseit, hogy részletes 
tájékoztatással segítsük a szervezetünkbe jelentkezni szándékozókat.

Mint minden munkahelyen, a Rendőrségen is van lehetőség a to-

vábbképzésre, majd egy új szakterületre történő átkerülésre. 

Az ősz nemcsak az iskolakezdés, tanulás ideje…

Az évszakváltás a tanítás, a képzések megkezdése mellett a mező-
gazdasági, kerti munkák sokasodását is jelenti. A jó időben, kert-
ben tevékenykedő emberek nyitva hagyott ajtaja és ablaka szinte csa-
logatja a besurranókat. 

A termény betakarítással együtt jár, hogy megnő a lassabban ha-
ladó mezőgazdasági járművek forgalma az utakon próbára téve a 
gyorsabb járművezetők türelmét, időnkét sárfelhordással, a rako-
mány leszóródásával rontva a közúti közlekedés feltételeit. 

A betakarítással kapcsolatban egy másik dolog, amire fel kell hív-
nom a figyelmet a települések utcáit járó, terményt eladásra kínáló, 
vagy felvásárlási szándékot mutató idegenek, akik között bizony 
előfordul, hogy terepszemlére használják ezt a tevékenységet. Azt ta-
nácsolom, a kapun keresztül egyezkedjenek. Legyenek óvatosak, előre 
ne fizessek ki semmit! Csak, ha már valóban megkapták az árut, any-
nyit amennyiben megegyeztek, és olyan minőséget, amilyent vártak. 
Ez természetesen vonatkozik a tűzifavásárlásra is. Ha előre tudják a 
szállítás időpontját, lehetőleg ne egyedül várják. Kérjenek meg isme-
rőst, aki fel tudja mérni, minden rendben van-e. 

Ha utólag jönnek rá, hogy becsapták Önöket, feltétlen minél előbb 
értesítsék a Rendőrséget.
A színes évszak meghozza a maga szépségét, de nem kell, hogy bezárkó-
zást is hozzon magával.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Szakmailag nagy elismerés, hogy 
U11-es korosztályú csapatunkat a 
Magyar Labdarúgó Szövetség regi-
onális csoportba sorolta, ahol ne-
ves ellenfelekkel (pl. Videoton FC, 
FC Ajka, Komárom FC) játszhat-
nak 10-11 éves focistáink. Már két 
ilyen tornán vagyunk túl. Az elsőt mi rendezhettük Almádiban, a 
másodikra Komáromban került sor. Örömmel konstatáltuk, hogy 
ifjú focistáink felveszik a versenyt a már említett neves, nagyhírű 
csapatok hasonló korú csapataival.

Kerékpáros évértékelő 
Újabb sikeres szezonon van túl a Veszprémi Kerékpáros Egyesület 

Balatonalmádiban működő utánpótlás csapata, akik idén is nagy-
szerű eredményekkel öregbítették városunk hírnevét.

Egy rövid áttekintéssel összefoglaljuk a 2016-os év legjelentősebb 
történéseit, sikereit bízva abban, hogy azok további motivációt ad-
nak a gyerekeknek a téli felkészülési időszakra ill. a következő ke-
rékpáros szezonra.

Az évet alapos felkészülési időszak után - köszönhetően támo-
gatóinknak -  egy horvátországi edzőtáborral kezdhettük tavasszal, 
ahol jó formába lendültek a gyerekek és bizakodva várták első ver-
senyeiket. A befektetett munka már az első versenyeken látszott, 
hogy meghozza gyümölcsét, hiszen a magyar kupa futamain sorra 
sikerült Kiss Kata és Bokros Csenge révén többször is dobogóra áll-
nunk, a fiúknál pedig Kiss Ádám és Hegedűs Csaba, Kovács Boldi-
zsár ért el jó, gyakran top 10-es eredményeket.

A Magyar Kerékpáros Szö-
vetség utánpótlás szövetségi 
kapitánya tavaszi válogatóver-
senyek eredményei alapján ki-
hirdette a mountain bike válo-
gatott keretet, melynek tagja 
lett Bokros Csenge és meghí-
vott versenyzőként Kiss Kata, 
akik az év során részt vettek a 

válogatott edzőtáborain ill. külföldi versenyein és közösen készül-
hettek az augusztusi Ifjúsági Európa Bajnokságra.

Az első külföldi versenyeken kiemelkedő eredmények születtek. 
Bokros Csenge az olasz bajnokság két futamán is 5. helyet ért el, a 
svájci bajnokságban egy 7. helyet, illetve több osztrák kupafutamon 
is végzett az első tíz között, Kiss Kata pedig a szlovák bajnokság po-
zsonyi futamán állhatott a dobogó harmadik fokára.

A rió-i olimpia előtt közös edzésen vehettünk részt Parti András 
3-szoros olimpikonunkkal, aki kiutazását megelőzően látogatott el 
hozzánk, hogy bicajozzon egyet utánpótlás csapatunkkal, majd az 
edzést követően megossza tapasztalatait, gondolatait a gyerekekkel, 
kérdéseikre válaszoljon. A jó hangulatú kötetlen beszélgetést köve-
tő aláírásgyűjtés és közös fotózás után sok sikert kívánva búcsúz-
tunk Andristól, aki egy olasz magaslati edzőtáborozást közbeikta-
tásával, motiváltan utazott a Nyári Olimpiai Játékokra, tudva hogy 
még több gyerekkel gyarapodott szurkolótábora.  

Eközben a hazai kupasorozatban, az Országos Diákolimpián és 
a  júliusi Országos Bajnokságon is igyekezett helyt állni csapatunk, 
amelyeken várakozásunkon felüli eredményeket értek el verseny-
zőink. A Diákolimpián Kiss Kata ezüstérmet szerzett, öccse Kiss 
Ádám pedig a 7.helyen végzett, míg a 2016.évi Országos Bajnok-
ságon hat versenyzőnk állhatott dobogóra. Közöttük Kiss Kata ver-
senyzőnk, aki ezüstérmes lett, valamint két Magyar Bajnokot avat-

hattunk Bokros Csenge és Tóth-Almási Borbála révén.
Augusztus 15-19 között került megrendezésre az Európai Kerék-

páros Szövetség 2016. évi Mountain Bike Ifjúsági Európa Bajnok-
sága a Graz melletti Stattegg-ben. Idén 22 nemzet 405 versenyző-
je 135 csapattal állt rajthoz és versenyzett 5 napon keresztül külön-
böző versenyszámokban, hogy eldöntsék, kik a kontinens legjobb 
hegyikerékpárosai.

Hazánkat a mountain bike utánpótlás válogatott keret tagjai - kö-
zöttük Kiss Kata és Bokros Csenge - képviselték, akik igyekeztek a 
tavalyi EB nagyszerű magyar eredményeit túlszárnyalni.

Idén jóval keményebb csata várt rájuk, hiszen a nemzeti váloga-
tott kereteken kívül a legnagyobb mountain bike-os nemzetek má-
sodik-harmadik “sorukkal”, a bajnokságuk legerősebb csapataival is 
nagy számban neveztek (pl. Svájc 16, Olaszország 26, Németország 
13, Dánia 11 csapattal). 

Ennek fényében különösen szép eredményeket értek el első Eu-
rópa bajnokságunkon szereplő lányaink. Az ötnapos verseny során 
több top 30-as és top 20-as helyen végeztek, végül az összetett ver-
senyben Kiss Kata a 31., Bokros Csenge a 26.helyen végzett első 
évesként a kőkemény nemzetközi mezőnyben, míg csapatverseny-
ben a magyar U15 csapat a 22. legjobb európai csapat lett.

Polgárőr hírek
Bár nappal még érezni a nap melegét, az esti, vagy éjszakai jár-

őrözés során már érezni az ősz hűvös leheletét. A nyaraló ingatla-
nokra felkerültek a vasrácsok, az eddigi aktív életet felváltja a csend, 
és a magány. Ekkor kezdődik a polgárőröknek az a fontos felada-
ta, miszerint fokozott ellenőrzéseket kell tartani a fent említett te-
rületeken, úgy, hogy ez más munkák rovására ne menjen. Ha azt 
vesszük alapul, hogy Balatonalmádiban az összes ingatlan mintegy 
fele a lakóingatlan,a másik fele pedig nyaraló, komoly, jól szerve-
zett munkára, együttműködésre lesz szükség a  lakossággal, civil-
szervezetekkel, rendőrséggel.  Itt említeném meg, eddig minden év-
ben meghívtak bennünket civilszervezetek, hogy néhány tanáccsal 
lássuk el a tagságukat, mire kell figyelni saját és mások biztonsága 
ügyében. Igaz, hogy jó a közbiztonság, de ezt fenn is kell tartani, és 
ehhez elengedhetetlenek a találkozások. Az emberek az utcán meg-
állítanak, hogy mikor találkozunk, milyen jó volt, mikor a tűzol-
tó- rendőr-mentő autó jött, és lehetett velük is beszélgetni. Kérem 
a vezetőket, gondoljanak erre is, mikor a programokat írják, mert 
a néhány tűzifa – paplan – és egyéb árus csak bepróbálkozik, és ha 
sikerül, a vevő ráfizetett. Ennek megelőzésében tudnánk segíteni.

A közlekedőknek javaslom a lassabb tempót, mert az utak ned-
vesek, csúszósak, a látási viszonyok romlanak /köd/, megnő a fék-
út. Tudjuk, hogy a közlekedésben nem elég látni, de látszani is kell. 
Ezért javaslok fényvisszaverő matricát elhelyezni magunkon, vagy 
tárgyainkon, hogy már messziről láthatóak legyünk.

Ma már leírhatom, hogy az Egyesület jól teljesített, a záró idegen-
forgalmi rendezvényen titkárunkat – Hilbert Elekeket – az OPSZ 
elnöke Dr. Túros András dicséretben, és jutalomban részesítette. A 
tagság nevében gratulálok.

Csak úgy várjunk segítséget a másoktól, ha mi is segítünk máso-
kon.

Balogh Csaba, elnök
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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. 10. 17. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 10. 20. 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
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Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

Segítünk, ha összetörte autóját, vagy ha nem igazodik ki
a kárbejelentés, kárügyintézés útvesztőiben.

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

Autó Quality Kft. Veszprém, Budapest út 72.
(MOL benzinkút mögött) +36 70 334 2976

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 
javítás, hőkamrás fényezés, alvázvédelem, 
üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
w w w . a u t o p o l i r . h u

BIOREZONANCIA
Állapotfelmérés és regeneráló kezelés csúcstechnológiával

Az állapotfelmérés célja, előnye, hogy megtalálja a leggyengébb szerveket vagy 

szervrendszereket, amelyek elvesztették kompenzációs reakcióképességüket.

Segítségével többek között kimutathatóak a kórokozók, gombák, baktériumok, 

felhalmozódott toxinok, egyéb méreganyagok, valamint allergia okozói.

Lehetőség van bioinformációs regeneráló kezelésre is, amely segíti a szervezet 

öngyógyító képességének helyreállítását, így tartós javulást eredményezhet.

Tel: +36 70 365 2735
Szeretettel várok minden érdeklődőt Felsőörs Kishegyen!

Bünsow Judit Természetgyógyász

HIRDESSEN 

Ön is az

oldalain!

Hirdetésfelvétel a 

06 30 29 88 995 telefonszámon.
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felhalmozódott toxinok, egyéb méreganyagok, valamint allergia okozói.

Lehetőség van bioinformációs regeneráló kezelésre is, amely segíti a szervezet 

öngyógyító képességének helyreállítását, így tartós javulást eredményezhet.

Tel: +36 70 365 2735
Szeretettel várok minden érdeklődőt Felsőörs Kishegyen!

Bünsow Judit Természetgyógyász

HIRDESSEN 

Ön is az

oldalain!

Hirdetésfelvétel a 

06 30 29 88 995 telefonszámon.



Vörösberényi Általános Iskola
1. osztály:

1. sor: 
Demeter Ádám, Földes Károly, Orbán Mátyás, Szabó 
Nándor Boldizsár, Keszei Csanád,
2. sor:
Sikes Vivien Zsófia, Köő Jázmin Kíra, Bressel Áron, 
Szecsődi Dominik Kristóf, Csiki Dávid, Pleszinger József
3. sor:
Varga Milán, Kovács Zsombor, Kálmán Dániel István, 
Török Rajmund, Herendi Bella, Biró Martin, Szlávik 
Martin
4. sor:
Budai Kíra, Budai Liza, Varga Zalán, Boros Lilla, Szántó 
Jázmin

Györgyi Dénes Általános Iskola
1.B osztály:

Alsó sor: 
Horváth Csenge, Böröcz Rebeka, Both Laura, Pribojszki 
Lujza, Negro Veronika, Brokés Sára, Czuczor Boglárka, 
Sári Kincső, Takács Petra
Középső sor: 
Lippai Nagy Róbert, Kovács Péter, Kovács Benedek, 
Karáth Áron, Rasovszky Rézi, Áldozó Marcell, Huszka 
Botond, Golubkovics Márk, Csontos Ákos
Felső sor: 
Mester Ferencné/Ági néni/, Geréd Csanád, Szabó 
Mihály, Rozsos Benedek, Juhász András, Tóth Hunor, 
Szántód Zénó, Negro Tamás, Oláh András, Csécsi 
Zoltánné /Éva néni/

Györgyi Dénes Általános Iskola
1.A osztály:

1.sor (elől):
Varga Szófia, Glück Vivien, Mester Zsófia, Anton Denissza 
Ramóna, Számfira Eliza Nóra, Somogyi Dorina, Kovács 
Molli Doroti, Nádudvary Emma Sára, Erdei Julianna
2.sor (középső):
Hofstetterné Vollain Márta (osztályfőnök), Verestoy 
Borbála Éva, Stiger Lili Fanni, Kishalmi Nikoletta Kata, 
Sveiczer Nóra, Farkas Nóra, Földes Noémi, Palkovits Sára, 
Kovács Petra, Jaksa Kata, Szirbek Szilvia (napközis nevelő)
3.sor (hátsó):
Fried Levente, Nagy Mátyás Barnabás, Tóth-Pusztai 
Benedek, Szegedi Barnabás, Doma Kálmán Levente, 
László-Bata Ármin, Szabó Zsombor Péter, Táborosi Attila
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Jáger István: In memoriam 1956 (rézkarc)

Elsőseink

1956
2016
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