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Barátom ki már magad is halott vagy

de kormos köveidben régtől halhatatlan

engedd hogy egy láthatatlan írka-kőre véssem

miképp is szólanék most ‘56 ügyében:

tudva bár hogy szavaimnak nem lesz táboruk

de fájó árulások és zajló testvérháborúk

heveny idején kell kimondanom: cáfolhatatlanul

csak a hősöknek és mártíroknak van igazuk!

Nagy Gáspár: 

Láthatatlan kőre vésem... (részlet)
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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

Krónika

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 8. forduló helyes megfejtése: 

1. A kérdéses épületet az 1920-as évek utolsó harmadában 

építették – Szemere Villa.  

2. A felvétel az 1930-ban készült. 

3. Az épület homlokzata és tetőzete megváltoztatva látható az 

Arany János utcában. 

Kérdésünkre a helyes megfejtést Rajnai Kálmánné közölte. 

Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 

Kovács István elnök 
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Természetes Balatonfürdő
Kneipp-Rikli Gyógyintézet

Újságunk októberi számában ismertetésre került az első, Almádit 
bemutató írás első fele. Az eredeti kiadvány rendszerének megfelelően 
következik a folytatás, ami  tárgyalja  az Almádi Kneipp-Rikli 
gyógyintézetet. „Az alábbiakban elsőbb, mint természetes gyógyító 
intézetet, majd mint balatoni fürdőt fogjuk Almádit a gyógyulást és 
üdülést kereső közönségnek bemutatni.” hangzik,  a mai szóval élve a  
vállalkozás reklámja.

„A hideg vízzel való gyógyítás mesterének Prienitz-nek gyógyító 
módját a hivatásos orvosok is elfogadták s már csak Európában is 
1000-nél több vízgyógyintézetben alkalmazzák változatlanul a nagy 
mester utasítása szerint. És éppen ebben van a hiba. Semmi tökéletes 
emberi alkotás nincs a nap alatt, ami idővel javításra ne szorulna. A 
Priesnitz-féle gyógyító mód sem kivétel e szabály alól.” A kettő közötti 
különbséget abban látja Kneipp, hogy az ő módszere lényegesen 
rövidebb idő alatt mutat eredményt. Ezt a következőkben 
fogalmazza meg. „Priesnitz mindenféle bajt gyógyított a vízkúrával, 
ámde a gyógyulás néha éveket is igényelt. Kneipp annyira tökéletesítette 
Priesnitz találmányát, hogy ma már ugyanazokat a bajokat hetek, 
legföllebb hónapok alatt meg lehet gyógyítani. Priesnitz egész éjjel is 
bepólyáztatva hagyta a beteget, Kneipp 1, 2, 3 percig tartó, 8-10 fokos 
öntéseinek ugyanaz a hatása vagy még üdvösebmint az egész éjjeli 
becsomagolásnak”. Ez indította arra az Országos Kneipp Egyesületet, 
hogy hogy az Almádi Fürdő részvénytársaságnak nem Priesnizt, 
hanem Kneipp gyógy- intézet főlállítását javasolta.

A szerződés megkötése után azonnal indultak az építési munkák 
és a korabeli, (veszprémi) sajtóban folyamatosan olvashatók voltak 
a munkamenetről szóló hírek, és egyéb tudósítások. A káptalantól 
béreltek az intézet megvalósításához szükséges területet, mintegy két 
hektár nagyságban. A Veszprémi Hírlap 1899. július 9-i számában 
megjelent hír, miszerint „A vendégek nagyobb része megérkezett a 
Kneipp és Rikli kúra hó 10-én bocsátatik a közönség használatára. 
Ettől kezdve tekinthetjük Almádit gyógyfürdőnek, ami jelentős 
előrelépés a település életében

Schildmayer Ferenc

•

• •

• •
•

•

• Hirdetési árak: 

•

Sebastian Kneipp (1821-1897) portréja

A gyógyintézet főépülete

Az első légsátor épülete
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Városháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság információs rovatának novemberi hírcsokrát 

olvashatják alább. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, 

hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 

városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 

munkájáról. 

Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 

folytatódnak a megkezdett fejlesztések, melyekkel az itt 

élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 

javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 

közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 

szolgálják) az Új Almádi Újság e páros oldalain, illetve a város 

honlapján adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek 

legyünk a tájékoztatás során, most is szükségünk van az önök 

visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 

Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 

eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

Ülésezett a képviselő testület 
Jogszabályváltozásból eredően a Képviselő-testület módosította 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről 
szóló rendeletet, miszerint Balatonalmádi közigazgatási területén a 
közszolgáltató az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft., illetve 
a Balatonalmádi gyűjtőkörzetben a Balatonalmádi Kommunális 
és Szolgáltató Nonprofit Kft., jogosult közreműködőként végezni 
a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, 
elszállítását.

A hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások miatt 
a jövőben a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a 
közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését. 2016. 
április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása 
alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási 
díjat az ingatlanhasználóknak, gazdálkodó szervezeteknek és 
intézményeknek. A BALKOM Kft. ügyfelei, akik eddig havonta 
fizették a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy márciust követő 
időszakokra nem kaptak számlát. A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása annak érdekében 
vált szükségessé, hogy a jogosultaknak elegendő idejük és módjuk 
legyen a települési szilárd hulladék közszolgáltatási díj megfizetése 
támogatásának megállapítása iránti kérelmek benyújtására. A 
rendelet módosítása elsősorban az október 31-i határidő eltörlésére 
irányult, de emellett enyhült a jövedelem korlát is. 

Dr. Gráfik Imre, a Városi Értéktár Bizottság elnöke beszámolója 
tartalmazta a helyi értékekről szóló előadások ismertetését, az 
előkészületben lévő előadásokat, Vajkai Aurél emléksarok ünnepélyes 
átadását. Az Értéktár Bizottság a Veszprém Megyei Értéktár 
Bizottság kezdeményezésére a Nemzeti Értékek körébe elfogadásra 
terjesztette elő az illetékes szervhez a Vörösberényi erődített 
református templomot, melyhez a Veszprém Megyei Értéktár 
Bizottság szakértői anyag elkészítését kérte a műemlék országos 
jelentőségű jellegének alátámasztásához. A szakértői anyagot a 

Laczkó Dezső Múzeum régész igazgatója S. dr. Perémi Ágota készíti 
el. A Városi Értéktár Bizottság megkezdte az ún. Értéktár táblák 
előállítását és átadását is az érintett értékek képviselőinek. 

A Képviselő-testület 2015 márciusában már kezdeményezte 
a Veszprémi út 85. szám alatti volt kolostor ingó és ingatlan 
vagyonának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Az 
ingatlanok műemléki védettségére tekintettel a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. részére tett nyilatkozatában az önkormányzat 
vállalta - a MNV Zrt. tájékoztatására határozatában ismét 
megerősítette - hogy fenntartja az ingyenes tulajdonba adás iránti 
igényét. Az ingatlant az önkormányzat városi képzőművészeti 
galériaként, helytörténeti időszakos és állandó kiállítási helyként, 
a műemlék együttes látogathatóvá tételével bemutatóhelyként, 
valamint képzőművészeti és zenei képzési és ismeretterjesztő 
központként kívánja működtetni.

A helyi építészeti értékek megóvására és megőrzésére kiírt 
önkormányzati pályázatra egy pályázat érkezett be határidőt 
követően, így a Képviselő-testület a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött. 

Döntött továbbá a Képviselő-testület az önkormányzat 
tulajdonában lévő Rákóczi u. 43. szám alatti raktárhelyiség, a 
Rákóczi u. 34.D lépcsőház fszt. 2/B szám alatti lakás bérlete és a 
Baross Gábor út 2. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti jog 
átruházásával kapcsolatosan. Pályázat kiírásáról döntött a képviselő-
testület a Móra Ferenc u. 6. 4. ajtószám alatti, 32 m2 alapterületű, 
félkomfortos lakás bérbeadására, melyről külön hirdetmény jelenik 
meg az újságban és a város honlapján

Október hatodika üzenete…
Október 6-át, az aradi vértanúk gyásznapját városunkban 

idén is a hősi emlékmű előtt ünnepeltük. A rendezvény szóno-
ka dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora volt, aki beszé-
dében rámutatott: bár a szabadságharc elbukott, azok a hősök, akik 
halált megvető bátorsággal küzdöttek a magyar szabadságért, osz-
toznak eszméjük sorsában. Történelmi csoda, hogy egy kis nem-
zet, mely nyelvében, kultúrájában és gyökereiben egyaránt idegen 
testként ékelődött be egymással szorosabb kapcsolatban álló, ro-
kon nyelvet beszélő nemzetek közé, talpon maradhatott, és sike-
rült nemzeti identitását megőriznie. Az eseményen a vörösberényi 
iskolások adtak ünnepi műsort, melynek első részében az aradi hő-
sök utolsó szavait idézték fel, majd a folytatásban a megtorlás idő-
szakát elevenítették fel.

Befejezésül az önkormányzat, az intézmények és a városi szerveze-
tek képviselői helyezték el koszorúikat az emlékmű falán.

Dr. Gelencsér András rektor
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Városháza hírei
Dr. Kontrát Károly államtitkár 
beszéde az október 23-i ünnepségen 
Tisztelt Ünneplő Almádiak!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Ünneplő Közösség!

Tisztelettel köszöntöm Önöket az 1956-os forradalom és 
szabadságharc kitörésének 60. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepségünkön.
„hol zsarnokság van, ott van
jelenvalóan
mindenekben,
ahogy rég istened sem;”
írta Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról című művében.

Hatvan éve, hogy Magyarország felemelte hangját és nemet mon-
dott a zsarnokságra, a félelemre, az elnyomásra és a kiszolgáltatott-
ságra. Elegünk lett abból, hogy egy másik országból mondják meg 
nekünk, mi a helyes és hogyan kell cselekednünk. A fiatalok el-
szántsággal, összefogással és bátorsággal mentek ki az utcára. Fegy-
vert ragadtak, hogy élére álljanak annak a szabadságharcnak, amely-
ben a gúzsba kötött, megnyomorított nemzet kiegyenesíti végre ge-
rincét és egy nép azt mondja: elég volt! 

Azok a fiatalok, akik 60 évvel ezelőtt az utcára mentek, hétközna-
pi emberek voltak. 1956 októbere hősiességet és önfeláldozást kö-
vetelt, és ők akár az életüket is feláldozták Magyarországért, a sza-
badságért és a függetlenségért. De nem csak fiataljaink, hanem apá-
ink, anyáink, nagyanyáink, nagyapáink - minden szabadságszerető 
ember összefogott akkor. ’56 őszén nem tűrhettük tovább a dikta-
túrák, a megszállások, az igazságtalanságok és elhurcolások világát.

Ilyenek vagyunk mi, magyarok: összefogva, akár az életünk árán 
is küzdünk egy olyan rendszer ellen, amely önmagát csakis félelem-
mel, gyűlölettel és erőszakkal képes fenntartani.

Mi magyarok nem tűrjük a rabságot: készek vagyunk harcolni a 
szabadságért, a nemzeti függetlenségért. Ezekért az értékekért a leg-
nagyobb túlerővel szemben is felvesszük a harcot.

1956. október 23-án kivívtuk a szabadságot, amely azóta is élteti 
hitünket a magyar nemzetben és az igazságban.
Tisztelt Ünneplő Közösség!

A mostani 60. évfordulón szeretnénk úgy ünnepelni, ahogy az 
a hősök és áldozatok emlékéhez méltó: tisztelettel, büszkeséggel és 
szeretettel.

Példaképek nélkül nincs jövőnk. A hősök tisztelete önmagunk 
tiszteletére tanít. ’56 hősei példaként állnak előttünk, akikre nap, 
mint nap felnézhetünk. Felnézünk a pesti srácokra és az almádi hő-
sökre is.

Kötelességünk ’56 személyes hőseinek bemutatása, emlékük mél-
tó ápolása, hogy gyermekeink, unokáink is ismerjék meg a nevüket 
és arcukat. Emlékeznünk kell: ez a szabadság, amely megadatott ne-
künk, nekik köszönhető. Nekik, akik harcoltak, kitartottak a bari-
kádon, ellenálltak, akik az életüket adták a szabadságunkért.

’56 hőseinek az őket megillető helyre kell kerülniük a nemzeti 
emlékezetben, és 60 évvel a forradalom és szabadságharc után vég-
re vissza kell, hogy adjuk a forradalom dicsőségét azoknak, akiket 
megillet: a hétköznapok hőseinek.

A forradalom Balatonalmádit és Vörösberényt is nagyon hamar 
elérte. A szabadság iránti vágy, a zsarnokság és az idegen elnyomók 
elleni elemi erejű tiltakozás hívta létre a forradalmi tanácsot, melynek 
megválasztásán a visszaemlékezők szerint több mint másfélezren vettek 
részt. 

Elnöke Farkas Béla, négy helyettese: Adolf Győző, Birkus Hubert, dr. 

Katona Emil, és dr. Rédei István voltak. A közrend biztosítása érdekében 
létrehozták a nemzetőrséget. Balatonalmádi és Vörösberény lakossága 
gyűjtést szervezett a budapesti felkelők élelmemmel való ellátására. A 
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül összegyűlt adományokat a Móricz 
Zsigmond körtérig sikerült eljuttatniuk. 

Büszkék vagyunk Hatvári Hugó Jenőre is, aki tizenéves barátaival 
a Rákosi-diktatúra megdöntésére szőtt bátor terveket, melyért halálra 
ítélték. Börtönéből az 56-os forradalom szabadította ki és részt vett a 
budapesti forradalomban.

1956 októberében Balatonalmádiban a nép elzavarta a szovjet 
megszállókat kiszolgáló kommunistákat, megválasztotta a maga 
érdekképviseletét, a helyi közösség alulról építkező hatalmi szervezeteit 
és szabadon élt.

Mit tanítanak nekünk 1956 hősei?
Ha nemzetünk nem áll ki magáért, más sem fog kiállni értünk. A 

szabadságunkat rajtunk kívül senki más nem tudja, és nem is akar-
ja kivívni. Nem hagyhatjuk, hogy más államok, nemzetek érdekei 
befolyásoljanak bennünket. A szabadságot ma is, holnap is, min-
dennap meg kell védeni. És ebben a küzdelemben minden magyar-
ra szükség van.

Az ünnep üzenete ma is világos: 
Minket, magyarokat nem lehet elnyomni! 
Minket, magyarokat nem lehet legyőzni!

Tisztelt Ünneplő Almádiak!
Köszönettel tartozunk elődeinknek, mert megőrizték tartásukat, 

hitüket, reményüket. Győztek, mert elérték, hogy ránk, utódaikra a 
bátorság, a hősiesség dicsőségét hagyták örökül. Nélkülük ma nem 
szabad országban élnénk.

„Ahol a Hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak.” Mi büszkék 
vagyunk ’56 hőseire!
Éljen a szabadság és a függetlenség! Éljen 1956 és éljen az új 
egység Magyarországért!

Büszkeségpontot avatott a város
Balatonalmádi Város Önkormányzata néhai Ungár Józsefnek 

a kommunista diktatúra ellen az 50-es években forradalmi ön-
feláldozása miatt posztumusz „Balatonalmádi Város Díszpolgá-
ra” kitüntetést adományozott. A kitüntetést az október 23-i nem-
zeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen Keszey János pol-

gármestertől a mártír egykori elítélt-társa, Hatvári Hugó vette át.
Az Önkormányzat a Közép- és Kelet-európai Történelem 

és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt pályázat 
támogatásával „Balatonalmádi „Büszkeségpont”-ot, Ungár József 
emlékművet avatott a Szent Erzsébet ligetben.

Hatvári Hugó Jenő vette át a kitűntetést
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A mártírhalált halt almádi fiatal méltatása
Ungár József (1932-1953) Vörösberényben született 1932-ben. 

Diákévei után sportszervezőként dolgozott Veszprémben. A II. vi-
lágháború utáni Magyarországon fokozatosan kiépülő kommunis-
ta diktatúra miatt egyre többen  - köztük Ungár József  is - érezték 
elviselhetetlennek a terrort, s próbáltak meg valamit tenni ellene. 

Ungár József 1951-ben hozott létre először Magyar Partizánszö-
vetség, majd később Magyar Nemzetvédelmi Szövetség néven fiata-
lokból álló szervezetet. Az iskolás évek a szervezkedés szempontjá-
ból meghatározóak voltak, hiszen a résztvevők közül többen együtt 
jártak általános iskolába. Volt néhány kézifegyverük is, de jelentős 
fegyverkészlettel nem rendelkeztek. Az Államvédelmi Hatóság ha-
mar felgöngyölítette a szervezetet, s 1952 őszén mindenkit letar-
tóztattak. A fiatalokat az Andrássy út 60-ba, (a mai Terror Házába) 
hurcolták, majd miután válogatott kínzásoknak vetették alá a fog-
lyokat, 1953-ban hadbíróság elé állították őket.

A vádirat szerint: „Ungár József 1951 áprilisában létrehozott egy de-
mokráciaellenes fegyveres szervezkedést, amelynek feladata volt egy har-
madik világháború esetén támogatni az imperialista haderõket, és ter-
rorcselekményeket végrehajtani a szovjet és magyar katonai alakula-
tok ellen“. 

 A budapesti hadbíróság 1953. február 5-én tartott zárt tárgya-
lásán hat, fegyveres szervezkedéssel vádolt fiatalt ítélt el (az ítélet 
száma: hb./III.0381/1952.): Bata Ferenc (született Balatonarácson, 
1934-ben) iskolai tanulót, Ungár József (született Vörösberényben, 
1932-ben) sportvezetõt, Hatvári Hugó (született Somlóvásárhelyen, 
1932-ben) iskolai tanulót, Turi István (született Fûzfõgyártelepen, 
1932-ben) mûszaki rajzolót kötél általi halálra, Kuti Gábor (szü-
letett Balatonalmádiban, 1935-ben) iskolai tanulót 15 év börtön-
re, Tolner István (született Balatonalmádiban, 1935-ben) iskolai ta-
nulót 12 év börtönre ítélte. A négy halálraítélt fellebbezett, Hatvári 
Hugó és Turi István ítéletét életfogytiglanra változtatták, Ungár Jó-
zsef és Bata Ferenc halálos ítéletét helyben hagyták.

Ungár Józsefet 1953. augusztus 18-án 21 óra 40 perckor Buda-
pesten, a Fő utcai börtönben felakasztották. Sírhelye ismeretlen, 
kopjafája a vörösberényi temetőben áll, neve és arcképe a Terror 
Háza emlékfalán látható. 

Ungár Józsefet így méltatta a Terror Háza főigazgatója, Schmidt 
Mária, egy 2012-es nyilatkozatában: „Az Andrássy út 60. a két totá-
lis diktatúra szimbóluma, itt a fiatalok szembesülnek azzal, mit jelen-
tett a szabadsághiányos állapot. A pincebörtönben elhelyeztük egy 
szép szemű fiú, Ungár József arcképét. 21-22 éves volt, amikor 
kivégezték, mert igazi ellenállóként szembefordult a szovjet meg-
szállókkal.”.

Dr. Kontrát Károly és Keszey János együtt 

koszorúzzák meg az emlékművet

Felhívás
Kedves Szálláshely-tulajdonosok!

Közeledik egy újabb „bevallási” határidő. Önöknek 
adatokat kell szolgáltatniuk a mögöttünk álló időszak 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységéről. A statisztika 
nem öncélú, hiszen annak tükrében lehet az újabb szezont 
gördülékenyebbé tenni. Erről szól az alábbi felhívás.

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes 

feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának 

rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet (továbbiak-

ban: Korm. rendelet) 16.§-a értelmében:

az egyéb szálláshelyet (korábbi nevén: fizetővendéglátást) 

üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári 

évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a 

jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a következőkről:

a) fogadott vendégek számáról és

b) a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról.

Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel 

rendelkező, illetve a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 

vendégek szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás 

személyi adatokat nem tartalmazhat. 

Az adatlap letölthető honlapunkról (www.balatonalmadi.hu/

Önkormányzati információk/Közös Önkormányzati Hivatal/

Ügyintézés), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös 

Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 

1. I./29.) hivatali helyiségben (tel:88/542-447) ügyfélfogadási 

időben. 

A Korm. rendelet 13.§ (5) bekezdése értelmében, a szálláshely 

megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a 

megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni. A szálláshely 

megszűntetésére vonatkozó bejelentés letölthető honlapukról 

(www.balatonalmadi.hu/Önkormányzati információk/Közös 

Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés) vagy beszerezhető 

a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal (8220 

Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I./29.) hivatali helyiségben 

(tel:88/542-447) ügyfélfogadási időben. 

Segítő együttműködésüket előre is köszönjük!

Göndöcsné Sashegyi Csilla

igazgatási osztályvezető

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 8220 Balatonalmádi, Móra Ferenc utca 6. 4. ajtószám alatti, 
1 szoba, konyha, kamra, WC-tusoló, előszoba helyiségekből álló, 
32 m2 alapterületű félkomfortos komfortfokozatú lakás és a 
hozzátartozó 10 m2 alapterületű fáskamra szociális helyzet 
alapján történő bérbeadását pályázat útján meghirdeti. 

A pályázati nyomtatvány és a pályázati felhívás átvehető 
személyesen a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy 
letölthető a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. További 
információk kérhetők a 88/542-445-ös telefonszámon és a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

Lisztesné Biermann Mária vagyonkezelő
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Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörében eljárva – 152/2016. (X.18.) PGB 
határozatával a 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám 
alatti ingatlanon lévő, 28,5 m2 alapterületű üzlethelyiség 
bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A bérleti jogviszony határozott időtartamra, 2017. január 01. 
napjától 2021. december 31. napjáig szól. A 2017. évben fize-
tendő bérleti díj irányára: nettó 29.000 Ft/hó + Áfa 27%.

Érdeklődni a 88/542-445-ös telefonszámon, személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@balatonalmadi.
hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltételek 
átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy 
letölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Lisztesné Biermann Mária vagyonkezelő

Gólyatábor 2016
A gimnázium idén is megtartotta hagyománynak számító 

eseményét augusztus 22-23. között. Természetesen a gólyatáborról 
van szó, amit idén is, ahogy lenni szokott, a második itteni évüket 
kezdő kilencedikesek szerveztek meg.

Ez az egy-két nap minden évben izgalmakkal teli. A nulladik év-
folyamosok megismerkednek egymással és a felsősök egy részével és 
persze közben felejthetetlen élményeket szereznek. Idén is végigcsi-
nálták mindazokat a feladatokat, ami a teljes DLSB-ssé váláshoz kö-
telező, a szervezés pedig arra törekedett, hogy a feladatok és a meg-
próbáltatások közben egy jó évfolyam kovácsolódjon össze. 

Az első nap nagy csalódás ért minket, az időjárás-jelentés nem 
hazudott, egész nap esett az eső. A kedvünk azonban nem lankadt 
és életbe lépett a B-terv, az esőterv. Eredetileg a kisebb kihívásokat 
jelentő, játékos feladatainkat a városon végigmasírozva szerettük 
volna megtartani, Almádi jellegzetesebb látványosságainál, ezzel 
egy kis városnézést belecsempészve a programba. Ehelyett az iskolát 
ismerhették meg jobban a gólyák, ugyanis a feladatok fedett térbe, 
a termekbe lettek áthelyezve. A B-terv jobban sült el, mint azt 
gondoltuk, és minden kihívást teljesítettek a diákok, sok nevetés és 
jókedv kíséretével. Talán egy még nagyobb feladatot kaptak az estére, 
mind a hat csoportnak egy előadást kellett rendeznie. A nevetés csak 

itt kezdődött igazán, minden csoport nagyon odatette magát és 
remek hangulatot teremtettek a kollégiumban.

Másnap reggel nem maradhatott ki a reggeli torna, amit 
ugyan becsülettel végigcsinált mindenki, azért a fáradtság jelei 
kimutatkoztak. Gyorsan kellett mindenkinek felfrissülnie, ugyanis a 
program nem állt meg, és legnagyobb örömünkre a nap is kisütött. 
A délelőtt folyamán a gólyák megtudták, hogy ki melyik osztályba 
és angolos csoportba kerül, valamint osztályfőnökeikkel találkoztak. 
Ezek után -- de még mindig délelőtt -- sportprogramok várták őket 
és megismerkedtek a DÖK képviselőivel is, akik bevezették őket a 
diákönkormányzat működésébe. Ebéd után kihagyhatatlan volt a 
strandolás, ahova az utat gyalog tettük meg. És az én véleményem 
szerint ez az egyik, ha nem a legjobb része a táboroknak. Én 
almádi lakos vagyok, szóval minden évben láttam a gimnazistákat 
lemenetelni a városba és már-már természetes volt a látvány. Az útról 
az autók dudáltak és mosolyogva integettek nekünk, a házakból 
kijöttek a lakók és vidáman köszöntek. Ez is mutatja, hogy mekkora 
hagyománya van a tábornak Almádiban. És nem egy birkanyájat 
látnak az itt élők és a turisták, hanem egy egységes közösséget, akik 
jókedvűek, fiatalok és mindenre elszántak.

A strandon a kötelező fürdésen kívül patrónusaikkal beszélgethettek 
a nulladikosok. Ők azok a harmadikos tanulók, akik szárnyaik 
alá veszik a gólyákat és segítik őket tanulásban, közösségi életben, 
igazából bármiben, amiben segítségre szorulnak. A kollégiumba 
visszaérve még volt egy meglepetésünk a nulláknak, de ez az élmény 
azt hiszem köztünk fog maradni.

Összegzésül, ez évben is egy olyan tábor került megszervezésre, ami 
méltó volt az iskola hagyományaihoz és minden résztvevőnek örök 
emlék marad.

Kozma Botond 9.A

Cserediákprogram a Gimnáziumban
A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium és a Karl-

von-Closen-Gymnasium cserediák programjára idén is sor került. 
A német diákok áprilisban látogatták meg kis városunkat, míg a 
balatonalmádi gimnazisták szeptemberben tették még a több mint 
nyolc órás utat Eggenfeldenbe. Utunk Ausztrián át vezetett egy kis 
fehér Mercedes buszban, fedélzetén tíz diákkal, Hanny Zoltán kísé-
rőtanárral és hű sofőrünkkel, aki Németországon belül is számtalan 
gyönyörű helyre elvitt bennünket.

Már a megérkezéskor mindenkit elbűvölt a kis német város han-
gulata és látványa. Német cserediákjaink szállást adtak nekünk saját 
otthonukban, odaadóan gondoskodtak rólunk egy héten keresztül. 
Péntek délután a megérkezésünk után pár órával egy előkelő étter-
mi vacsorával fogadtak bennünket, majd az egész hétvégét velünk 



a nagy köd miatt felesleges lett volna annyit gyalogolni, úgysem 
láttunk volna belőle semmit. Helyette beültünk egy helyi étterembe 
és ott beszélgettünk egy-egy forró csokival a kezünkben. Mire 
visszaindultunk a buszhoz, a hó is el kezdett szállingózni. Pénteken 
egy hosszú buszútra indultunk a szlovák-lengyel határhoz. Mikor 
megérkeztünk csodálatos látvány tárult elénk. Őszi színekbe 
borult fák, sziklás hegyek és friss, hűvös idő várta a látogatókat. 
Országonként kaptunk egy tutajt, amit népviseletbe öltözött 
helyiek kormányoztak. 1 órás út után kiszálltunk, majd nem sokkal 
később visszaindultunk Kassára.

Késő délután egy kis vacsorára voltunk hivatalosak. Itt 
találkoztunk utoljára az összes cserediákkal. A görögöktől ezután 
rögtön elköszöntünk, majd kisebb csoportokban még beszélgettünk, 
sétálgattunk. Másnap 10:30. kor indultunk haza. Nagyon nehéz 
szívvel búcsúztunk el újdonsült barátainktól. Egy kicsit szomorúak 
voltunk az elválás miatt, de mindemellett boldogok voltunk a 
szerzett élmények miatt.

Kaszás Réka (9A); Lami Szilvia (10A); Rábaközi Barbara (9B); 
Szabó Natália (10B)
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Erasmus+ projekthét Szlovákiában
Vasárnap izgatottan ébredtünk. 

Már minden készen állt az indulásra. 
Hamarosan mindenki megérkezett, 
bepakoltuk a bőröndöket, 
elbúcsúztunk családtagjainktól és 
elindultunk Szlovákiába. Néhány óra 
utazás után megérkeztünk Kassára, 
ahol már várt ránk a program egyik 
helyi vezetője. Csupán néhány perc 
elteltével meg is láttuk vendéglátóink 
arcát, akikkel ugyan váltottunk 
néhány üzenetet, mégsem ismertük 
egymást igazán, de hamar biztossá 
vált számunkra, hogy semmi okunk 
sincs az aggodalomra. Másnap 10-kor kezdődött a megnyitó, 
ahová az összes tanár és diák hivatalos volt. Megnéztük az országok 
bemutatkozó videóit, meghallgattuk a köszöntőt, és tanáraink egy-
egy kis ajándékcsomagot vettek át. Később egy kincsvadászaton 
vehettünk részt, ahol négy csoportra lettünk osztva, négy különböző 
országból érkező külföldi és a cserepartnereik alkottak egy csoportot. 
Minden csoport kapott egy nagy borítékot. A kincs végül egy szó 
lett, amit a megtalált betűkből tudtunk kirakni. Friendship, vagyis 
barátság.

Kedden délelőtt Kassa központjában egy galériában gyűltünk 
újra össze. Először körbevezettek minket, ennek végeztével pedig 
egy „workshop”-on vehettünk részt. Itt különböző újrahasznosított 
anyagok felhasználásával portrékat és használati tárgyakat 
alkottunk. A szerdai napon tartottuk a piacot, ami azt jelentette, 
hogy kilenc körül a helyszínre kellett mennünk. A piac fél 11-től fél 
12-ig tartott. Nagyon sokan, diákok és tanárok egyaránt vásárolták 
meg a különbnél különb dolgokat. Csütörtökön a Magas-Tátrába 
kirándultunk. Úgy terveztük, hogy megkerüljük az egyik tavat, de 

töltötték. Olyan 
helyekre volt sze-
rencsénk eljut-
ni, mint München, 
megcsodá lha t tuk 
Burghausen mesés 
várát, megtekinthet-
tük Hundertwasser 
érdekes művésze-
tét, illetve bejárhat-
tuk Königsee turis-
tákkal zsúfolt kis ut-
cáit, mely után a lé-
legzetelállító kristálytiszta tó tárult a szemünk elé. Mellékesen jobb 
időszakban nem látogathattunk volna el; Az Októberfeszt hangula-
ta érezhető volt minden nagy és kis városban, így remek szuvenírek-
kel térhettünk haza. A hét nap gyorsan elröpült, utolsó este egy fi-
nom vacsorával, reggel pedig könnyes szemekkel búcsúztunk el egy-
mástól.

Ez az utazás remek nyelvi gyakorlás is volt számunkra. Sokunk 
próbálkozott a német nyelv használatával, de angolul sokkal kényel-
mesebben meg tudtuk értetni magunkat. De természetesen ez az út 
nem csak erről szólt, hiszen életre szóló barátságok is szövődtek az 
együtt töltött idő után.

Lupták Bettina 9.A

Egy este a DLSB-ben
Élménybeszámolót írni kicsit olyan, mint elmesélni milyen volt a 

vidámparkban. Hiába látszik a mesélőn a lelkesedés, csak a történet 
átadható, az élmény nem. 

Azért megpróbálom, legalább az óriáskereket körbeírni.
   Lehetőségünk nyílt arra, hogy egy teljes napot az iskolában tölt-

hessünk, az évfolyamunkkal.
Egymáshoz, a két fantasztikus osztályfőnökhöz, és az elképesz-

tő csoportvezetőinkhez is közelebb kerülhettünk. Különböző játé-
kokkal, amikben még a tanáraink is részt vettek, lehetővé tették 
hogy olyanokkal nevethessünk, akikkel eddig talán még nem is be-
széltünk. Nem csak az osztálynak, a kis csoportoknak is voltak fel-
adatok. Elkerülhetetlen volt, (szerencsére) hogy beszélgessünk min-
denkivel.

Ez már vidámságot váltott ki belőlünk. Azonban amikor meg-
jelentek a pizzás dobozok, hirtelen örökre szóló barátságok alakul-
tak ki. Még ha idegenek lettünk volna, akkor is közös nyelvet be-
szélnénk. Titokban még páran elrejtettek egy-egy dobozzal, e köz-
ben elkezdődött az „esti” része. Ekkor már elválaszthatatlan közös-
ség volt. Páran beszélgettek, fedezték fel az újabb közös dolgokat 
egymásban, voltak, akik úgy döntöttek filmet néznek, őket a kö-
zös ízlés hozta össze, és természetesen, akik táncoltak és csak elen-
gedték magukat.

   Nem kellett wifi, sőt, még telefon sem ahhoz, hogy jól érezhes-
sük magunkat. Az egész évfolyam nevében ki tudom jelenteni, hogy 
egy elfelejthetetlen élményben volt részünk. Köszönjük.

Kammerer Leila 9.kny/B
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Idegen nyelvi vetélkedő
A Györgyi Dénes Általános Iskolában idegen nyelvi vetélkedőt 

tartottunk angolt és németet tanuló diákjainknak október 27-én, 
melynek témája a Halloween és a Márton nap volt. A tanulók kü-
lönféle feladatokban ismerkedtek az angolszász és német kultúra 
jeles ünnepeivel. A ve-
télkedőn vegyes csapa-
tokat alkottak a gyere-
kek; kicsik és nagyok, 
angolosok és némete-
sek dolgoztak együtt a 
feladatokon. Színeztek, 
szövegértési feladato-
kat oldottak meg, lám-
pást készítettek és útba-
igazítás alapján kerestek 
fel különféle helyszíne-
ket lámpásaikkal.

A gyerek süteményekkel készültek és a témához kapcsolódó jel-
mezekben vettek részt a vetélkedőn. A délután jó hangulatban telt 
el. Köszönjük kollégáink és azon szülők segítségét, akik a verseny 
előkészítésében, levezetésében és az utómunkálatokban részt vettek.

Diákolimpiai sporteredmények 
Októberben folytatódtak a körzeti diákolimpiai sportversenyek, 

amiken a „györgyis” diákok szép eredményeket értek el. 
Csillogó érmekkel zárták iskolánk tanulói a körzeti diákolim-

pia mezei futóversenyét, amin a térség hat általános iskola diák-
jai, négy korcsoportban álltak rajthoz. A versenyen a lányok és a 
fiúk külön futamokban mérték össze kitartásukat, alapálló-képessé-
güket. A versenyen külön értékelték az 5 fős csapatokat és az egyé-
ni versenyzőket.

Eredmények: az I. korcsoportosok (2008-2009-ben születettek) 
versenyében  leány csapatunk (Czompó Luca, Schweiczer Nóra, 
Mayer Zsófia, Wunderlich Sára, Erdei Júlia) a 3., fiú csapatunk 
(Babicz Bence, Geréd Zalán, Gózon Nimród, Halász Levente, 
Márkus Noé) a 2. helyen végzett. A II. korcsoportosoknál (2006-
2007) a lányok (Blazsúr Hanna, Göde Petra, Varga Szabina, 
Hujber Sarolta, Marton Ildikó) a 2., a fiúk (Ács Gergő, Fazekas 
Máté, Babicz Mihály, Blazsúr Bertalan, Buda Roland) az 1. helyen 
végeztek. Egyéniben Varga Szabina 3., Fazekas Máté 1., Ács Gergő 
3. helyen futott be a célba. A 2004-2005-ben születettek (III. 
korcsoport) versenyében a lány csapatunk (Csempesz Lara, Sánta 
Zsófia, Udvarsy Luca, Budai Csenge, Gergely Gabriella) a 2., a 
fiúk (Gáspár Levente, Horváth Máté, Iker Sámuel, Geréd László, 
Vaczkó Levente) az 1. helyen végeztek. Egyéniben Csempesz Lara  
és Horváth Máté 1., Vaczkó Levente a 3. helyen zárta a versenyt. 
A legnagyobbaknál a „györgyis” lányok (Gyüre Sarolta, Bokros 
Csenge, Domokos Diana, Kiss Anna, Kiss Kamilla) a 2. helyen 
végeztek.

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

A II. és III. korcsoportos csapat veretlenül zárta az őszi forduló-
kat, míg a legkisebbek a 2. helyen várhatják a tavaszi folytatást. 
Eredmények:
I.korcsoport (2008-2009-ben születettek): 
Alsóörsi Ref. Iskola- Györgyi Iskola 1:8
Györgyi Iskola – Irinyi Iskola (B.fűzfő) 3:5
II. korcsoport (2006-2007):
Györgyi Iskola- Vörösberényi Iskola 2:1
Alsóörsi Ref. Iskola- Györgyi Iskola 1:10
Györgyi Iskola - Irinyi Iskola 3:0
Irinyi Iskola – Pilinszky (B.kenese) 12:0
III. korcsoport(2004-2005):
Alsóörsi Ref. Iskola- Györgyi Iskola 0:6
Györgyi Iskola - Csajág 5:0

Túranap a Györgyiben
A szombati munkanap jó 

alkalmat teremtett arra, hogy 
alsó tagozatos diákjainkkal 
egy kiadós séta keretében 
jobban megismerjük Almádi 
templomait, azok történetét, 
nevezetességeit.

A Szent Imre templom 
volt az egyik állomásunk. 
Rendhagyó előadás kereté-
ben a szakrális tér múzeum-
má vált. Karáth Gábor hit-
oktató vezetésével bepillan-
tást nyerhettünk a múlt ese-
ményeibe, megcsodáltuk a 
szekkókat, üvegablakokat és a Lotz Károly mozaikot.

A református templomot Steinbach Józsefné Klári mutatta be, a 
közösség mindennapjairól, életéről is mesélve.

Az Erzsébet-ligetben -a városi könyvtár dolgozóinak segítségével- 
játékos csapatversenyben „Bookémonokat” gyűjtöttünk, melyek a 
szobrokhoz kapcsolódóan voltak elrejtve. A feladatok megoldásá-
hoz alaposabban szemügyre kellett venni azokat az alkotásokat, me-
lyek mellett egyébként csak elsétálunk.

A negyedik évfolyamosok abban a szerencsés helyzetben voltak, 
hogy látogatást tehettek a városházán, ahol a polgármester úr sze-
mélyesen fogadta őket. Az irodájába lépve a barátságos légkörön túl, 
ajándékkal is kedveskedett nekik. A több mint egyórás „tárlatveze-
tés” emlékezetes maradt mindenki számára.

Felső tagozatos tanulóink ezen a napon a Csere-hegyi kilátót vet-
ték célba. Ahonnét településünk egész panorámájában gyönyörköd-
hettek.

Ezúton is szeretnénk megköszönni valamennyi segítő munkáját, 
hogy szabad idejét nem kímélve hozzájárult túranapunk sikeres le-
bonyolításához.

Alsó tagozatos munkaközösség

III. korcsoportos fiú mezei futócsapat
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Vörösberényi Iskola hírei
Planetárium és projektnap
a Vörösberényi Általános Iskolában

Az október 15-i szombati 
munkanap színesebbé téte-
le érdekében Kovács Katalin 
tanárnő szervezésében a sze-
gedi Partiscum Csillagászati 
Egyesület felállított iskolánk 
tornatermében egy „mozgó” 
planetáriumot. Így az isko-
la összes diákja részt vehetett 
egy-egy 45 perces csillagásza-
ti bemutatón. A teljes kupolás filmekkel valósághűen elevenedtek 
meg a Naprendszerben található bolygók, holdak, kisbolygók, üs-
tökösök, a távoli csillagködök és galaxisok. De volt olyan előadás is, 
amely egy virtuális hullámvasútozással zárult.

A gyerekek olyan különleges élménnyel gazdagodtak, amiért Bu-
dapestre vagy más városba kellett volna elutazniuk.

Ugyanezen a napon az alsó tagozatos gyerekek a „Szitakötő” 
program keretében projektnapot szerveztek Trázsi Erika tanítónő 
segítségével. A gyerekek az eltűnt idő nyomába szegődtek, régi em-
lékeikből válogattak és rajzban meg is örökítették azokat. Időkap-
szulát készítettek a jövő számára, melybe saját maguknak írt levelet 
rejtettek. Az időutazás itt kapcsolódott össze az űrutazással, azaz a 
mozgó planetárium nagy élményt nyújtó előadásával. A tanulók ki-
egészítették a látottakat saját kiselőadásaikkal, könyvismertetőkkel 
a bolygókról, csillagokról. A kisebbek mesét hallgattak a világűr tit-
kairól. Megkezdődött az iskola udvarán egy napóra készítése, végül 
a programot bolygókkal kapcsolatos barkácsolás zárta.

Rajzpályázat
Az állatok világnapja alkalmából iskolánk alsó tagozatos diákjai 

rajzpályázaton mutatták be kedvenc állataikat. Az elkészült mun-
kákból Trázsi Erika tanítónő készített kiállítást. A legjobb munkák 
díjazásban részesültek.

Bolyai matematikaverseny
Ebben a tanévben első alkalommal neveztünk a Bolyai matemati-

kaversenyre egy nyolcadikos csapattal. A fiúk több versenyen egyé-
nileg már sikeresen megmérettették magukat, most csapatban dol-
gozhattak és első próbálkozásra igen szép eredménnyel. A jó han-
gulatú, izgalmas versenyen a 13. helyezést sikerült megszerezniük. 
Gratulálunk az eredményükhöz és reméljük, hogy a sikeres felvéte-
lihez is hozzájárulnak ezek a versenytapasztalatok. Felkészítő tanár: 
Kovácsné Ulrich Julianna

Papírgyűjtés
Szeptember 28-án rendeztük meg az őszi papírgyűjtést. Egész 

nap nagy volt a sürgés-forgás, a sok-sok gyerek mellett Zsendovics 
Máté 8.a osztályos tanuló egész nap aktív segítője volt akciónknak, 
mellette pedig külön köszönet jár a szülőknek, akik autóval hord-
ták a „papírhegyeket”. Az akció annyira jól sikerült, hogy a púpos-
ra megrakott konténerről másnap le kellett egy kicsit pakolni, hogy 
el tudják szállítani. A következő napokban derült ki, hogy rekord-
mennyiségű 6800 kg papírt gyűjtöttünk össze. MINDENKINEK 
köszönjük szépen a támogatást! 

Kovács Katalin, Pataki Éva szervezők

Október 6.

Nemzetünk gyásznapján iskolánk tanulói méltó megemlékezést 
tartottak, amely a kivégzett honvédtisztek ránk hagyott utolsó gon-
dolatait közvetítették. Diákjaink átéléssel személyesítették meg a 
városi ünnepségen is a vértanúkat. Az emlékező műsort Bodó Krisz-
tina tanárnő állította össze.

Október 23.
„A szabadság ott kez-

dődik, ahol megszűnik 
a félelem.” (Bibó Ist-
ván (1956)

Az 1956-os forra-
dalom és szabadság-
harc 60. évfordulójá-
nak iskolai ünnepségét 
Kunné Solti Éva tanár-
nő szervezte meg osz-
tályával, a hetedikesekkel. Az ünnepélyen megelevenedtek a forra-
dalom eseményei, a résztvevők érzései, elszántsága. Diákjaink  mél-
tó komolysággal elevenítették fel a 60 évvel ezelőtt történteket.

Könyv és színház
Az elmúlt tanévben 

két alkalommal már jár-
tunk a budapesti Nem-
zeti Színházban. Most 
folytatva a hagyomá-
nyokat a 7-8. osztá-
lyos diákokkal tekintet-
tük meg A Betyárjáték 
című előadást Ferenczi 
György és a Rackajam 

előadásában, Szomjas György rendezésében. A magyar betyárélet 
napjainkig húzódó történetét kísértük végig egy érdekes műfaji 
keveréssel létrehozott előadás segítségével, amelyben egymást vál-
togatta a népzene és a rock and roll, a filmrészletek és a néptánc 
Cimbi és barátai előadásában. Pataki Éva

Egy ködös októberi délután a legjobb alkalom, hogy egy hu-
morban, izgalomban bővelkedő mese feledtesse az esős időjárást. 
Az ötödikesek a Hangvillában nézték meg a Pannon Várszínház 
Fehérlófia című mesejátékát.  A látogatást Bihari Brigitta tanító-
nő szervezte. A zsúfolásig megtelt nézőtéren sok-sok gyerek izgul-
hatott együtt Fehérlófia megpróbáltatásain. A három gazfickó, Kő 
morzsoló, Fanyűvő és Vasgyúró annyira megmosolyogtatta a gyere-
keket, hogy még másnap is emlegették az ott hallott szófordulato-
kat. Ez is azt bizonyítja, hogy ez a csütörtök egy igazán emlékeze-
tes délután volt!

Október 6-án a 3-4. osztályosok író-olvasó találkozón vettek részt 
a Pannónia Kulturális Központban, a Városi Könyvtár szervezésé-
ben. A gyerekek izgatottan készültek a Bosnyák Viktória írónővel 
való személyes találkozóra, hiszen több ifjúsági regényét is ismerték 
már. A Tündérboszorkány és a Sirály a király című könyvei mellett 
több nagy sikerű művéből is kaptak ízelítőt, felcsigázva ezzel a gye-
rekek érdeklődését. Végül névre szóló dedikálással zárult a találkozó.

Polniczkyné Farkas Éva



gyok! Igenis, ott vagyok! Árad a muzsi-
ka! Potyognak a könnyeim...)

Tudom, hogy Kósa György az égi vi-
lágban még sokszor 25 évig őrködni fog 
a nevét viselő csöppnyi, ám valódi, tiszta 
értéket teremtő intézmény fölött. Mert 
valóban megérdemli.
„ Őrzők: vigyázzatok a strázsán” (Ady) - 
itt a földön is.

Maradok a régi szeretettel: 
Nagyné Sárfi Gabriella 
(a zeneiskola első, már nyugdíjas gitártanára)

2016. november
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Zeneiskola hírei
Levél a 25 éves zeneiskola 
tanárainak
Hajdani kedves Munkatársaimnak, akik a BARÁTAIM!

Most, hogy már bizonyosan lemondtatok a jelentkezésemről, 
csöndesen megszólalok. A meghívót, mely zeneiskolánk alapításá-
nak 25. évfordulóján rendezendő hangversenyre invitált, csak for-
gattam, kíváncsian nézegettem. Mint régi ismerőst, örömmel fo-
gadtam, hiszen küllemében majdnem teljesen azonos a 2O. évfor-
duló ünnepségsorozatát mindenki figyelmébe ajánlóéval: a cím-
oldalon a nékem oly kedves zenekuckó képe, belül pedig Kósa 
György derűs érdeklődést sugárzó, intelligens arca - mintha a mű-
sorszámok felett tűnődne.

 Nini! Egy érdekes kompozíció, a meghívó hátoldalán: Bors Luca 
alkotása az iskola körül hullámzó zenei hangok hangszereit helye-
zi a térbe. Szinte hallom mindet, amint gyönyörű harmóniába ol-
vadó muzsikájuk betölti az egész várost. Úgy bizony, hadd hallják! 
Álljon meg mindenki egy szóra: egy kis zeneszóra! Különösen ak-
kor, ha ilyen nevezetes évfordulóra szól a muzsika.

Elgondolkodva álltam, kezemben a meghívóval. Lassan a 2OO2-
es névadó ünnepségsorozat jelenetei közt találtam magam. A sok 
- sok apró részlet, mely - mint egy nagy mozaikkép terve - a terem-
tő gondolat, a tevékeny alkotó erő, az igyekezet bűvös erejétől az 
adott órára kész egésszé összeáll, úgy született a névadó ünnepség-
sorozat emelkedettséget és derűt sugárzó fűzére, egy kis tanári kö-
zösség nagy- nagy egyet akarása, összetartása árán, mely elképze-
lés, akarat Kósa György családjában őszinte támogatóra, megvaló-
sító társra talált.

Most is így történt, bizonyosan! Hiszen Kósa Gábor a maga mű-
vészetében viszi tovább édesapja szellemiségét, jelenléte, aktív rész-
vétele tanúságtételegy szép hagyomány kiteljesedése mellett. Szem-
ben ültem aznap a faliórával, a 18 óra közeledvén. Fényárban úszik 
a nagyterem... Már bent ül a közönség... A művész szobában izga-
tott suttogás... Igazgató Gabi köszöntőt mond...ZENE!!!! (Ott va-

Zongorakoncert Almádiban
Különleges hangverseny volt Balatonalmádiban szombat (októ-

ber 22.) délután. Számomra duplán élvezetes volt, mert a zongora-
művész, Teleki Gergő a zongoratanárom is egyben. 

Nagyon kedvelem, mert egy 
közvetlen, vidám személyiség, 
aki a környezetében lévőket 
mindig jókedvre deríti. Az órái 
érdekesek és mindig arra törek-
szik, hogy több különböző stí-
lusú zenét megismerjek. Az óra 
után, amikor lehetőség van rá, 
még ott maradok és a kötelező 
anyagon kívül együtt zenélünk.

Gergő tanár úr nagyon sze-
rény ahhoz képest, amilyen sikereket elért. Négy éves korában már 
Beethoven darabokat játszott, 11 éves korában felvételt nyert a Ze-
neakadémia különleges tehetségeinek osztályába. A világ több ré-
szén is adott már koncertet. Nem rég jött haza kanadai turnéjáról, 
ahol szintén nagy sikert aratott. 

Aki hallotta a hangversenyen a Chopin, Liszt és Bartók darabo-
kat, annak felejthetetlen élmény volt. Minden korosztályból vol-
tunk a teremben, de mindenki nagyon élvezte az előadást; két rá-
adást is hallhattunk! Nekem a Liszt darabok tetszettek a legjobban. 

Szeretném, ha gyakrabban adna koncertet a tanár úr és Almádi 
lakosai jobban megismernék. Büszke vagyok arra, hogy a növendé-
ke lehetek.

Kéri Kincső 7. osztályos tanuló

A Zene Világnapja
Október 1-je 1975 óta a Zene Világnapja, megálmodója Yehudi 

Menuhin, a híres hegedűművész. Évek óta, a Budapesti Kamaraope-
ra jóvoltából és a zeneiskola szervezésében, régi korok operáiból is-
merhetünk meg egyet ezen a napon. Idén Georg Philipp Telemann: 
Pimpinone című vidám zenei játékát néztük meg, melyben egy ko-
rosodó úr szemet vet szobalányára, feleségül veszi, s végül minden-
ben az asszony akarata győzedelmeskedik. A vicces helyzetek meg-
nevettették a közönséget, a szép muzsika valamennyiünknek örö-
met okozott.

Az előadást október 3-án a Vörösberényi Kultúrházban hallhat-
tuk-láthattuk a berényi iskola valamennyi felsős tanulójával közö-
sen.

Köszönetet mondunk a Zeneiskoláért Alapítványnak és Bala-
tonalmádi Önkormányzatának, hogy részünk lehetett ebben az él-
ményben.

Hódosi Borka, Kurucz Luca, Zsendovics Lilla zeneiskolások

Holló Miklós ütőtanár

Józsa Tamás (Zeneakadémia 2. évfolyam zeneszerzés szak)

Teleki Gergő, zongoraművész

Józsa Dalma (Zeneaka-

démia 1. évfolyam)
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MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 
Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 

minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Információ: 20/38-38-796 (iroda)
BALATON JÁTÉKPONT Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia 
földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
Állandó programok: hétfő – Babráló; kedd – Egyszer volt …; szerda – 
Kuckó meséi; csütörtök – Sziszi-fuszi Műhely; péntek – szombat – Szabad 
a játék! 

ALMÁDI GOMBÁSZOK ASZTALTÁRSASÁGA
Információ: 88/438-224 

Az Almádi Gombászok Asztaltársasága a nyári - őszi hónapokban a 
gombásztúráit a gombaterméshez igazodva tartja. Érdeklődni telefonon, a 
88/438-224 számon, Szenthe Lászlónál lehet.

BABA-MAMA KLUB Információ: almadi.babaklub@gmail.com 

November 18. péntek 10 óra „Lehetsz még jobb szülő” - új lehetőségek 
a szülőknek a közös játékon keresztül Vendégünk: dr. Somogyi Eszter 
Helyszín: Balaton Játékpont (Pannónia Kulturális Központ)

BALATONALMÁDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 
Információ: 88/594-088 (iroda) 

Almádi Adventi Vásár 2016. Készüljünk együtt meghitt hangulatban 
a közelgő ünnepekre! Időpont: December 3-4; 10-11; 17-18. Helyszín: 
Balatonalmádi PKKK parkolója 
Részletes program: www.balaton-almadi.hu

BAUXITKUTATÓ TERMÉSZETJÁRÓ SE 
Információ: 20/4805518 (Dankó Friderika, elnök) 

Vödörvölgyi Mikulás 15 km-es körtúra december 3-án, szombaton. 
Indítás: Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Zóna 
Étterem  (Balatonalmádi, Városház tér) 8-10 óráig  vagy Szentkirályszabadja  
Általános Iskola, József Attila u. 6.  8-10 óráig.

Útvonal: Pannónia KKK Zóna Étterem – Széchenyi sétány –piac –Blaha 
Lujza sétány – Remete-v. – Vödör-völgy – Kő-hegy – Iskola – Kő-hegy – 
Malom-v. – Vörösberény – Pannónia KKK Zóna Étterem 

Emelkedő: 200 m.   Beérkezés: 14.30 óráig.  CÉL: megegyezik az indító 
helyével.

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 300 Ft/fő, helyszínen 100 Ft 
engedmény igazolt turistáknak, diákoknak. 

FI-LE SPORTEGYESÜLET Információ: 30/288-2516 
(Beckerné Sabján Ottilia, elnök) 

November 12. szombat 17:00 Marcika a liba bábelőadás
November 26 szombat 15:00-18:00 adventi készülődés

HONISMERETI ÉS VÁROSSZÉPÍTŐ KÖR
Információ: 88/430-091 (Kovács István, elnök) 30/9719-446 (Töltési 
Erzsébet)

Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a 
Pannónia 1. termében

November 27. vasárnap Bolhapiac Helyszín: Piac (Baross G. u.) 

Ezután három hónapos szünet következik, legközelebb 2017 márciusában lesz 
újra bolhapiac. 

NAGYCSALÁDOSOK BALATONALMÁDI EGYESÜLETE
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 

November 28. – Képességfelmérés és tanácsadás – Aranyalma Egyesület 

December 5. – Szülői klub Mikulás – Tehetséges gyerekek, csoportok 
bemutatói, önismereti és önbizalom növelő tréning: Brokés-Hadházy Lívia 
tréner 

PANNÓNIA KÖNYVTÁR Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 

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!

December 3. szombat 15 óra – Értékeink: Cz. Tóth Hajnalka, a 
Népművészet Mestere bemutatja a Varrótű Tanoda tevékenységét. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem.

PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT
Információ: 88/542-515 (porta) 88/542-511; 542-506 (szervezés) 

November 10-11. csütörtök- péntek 10 – 18 óráig Vándorfény Galéria – 
festménykiállítása és vására 

November 12. szombat 10-13 óra között az Egészségfejlesztési Iroda 
családi napja  

November 12. szombat 18 óra Jótékonysági gála az almádi nyári tűzben 
elpusztult hangszerek pótlására

November 19. szombat 19 óra A Györgyi Dénes Általános Iskola 
jótékonysági bálja 

November 26. szombat 16 óra Adventi készülődés

November 27. vasárnap 16 óra Az 1. gyertya gyújtása – a Betlehemnél  
beszédet mond Szabó János plébános 

December 3. szombat 17 óra Almádi Adventi Tárlat megnyitója     

December 4. vasárnap 16 óra A 2. gyertya meggyújtása – a Betlehemnél 
beszédet mond Steinbach József református püspök 

December 6. kedd 16 óra Találkozás a Mikulással – gyerekműsor 
ajándékosztással    

December 10. szombat 14-19-ig Advent a Magocskákkal 

VÖRÖSBERÉNYI FÁBIÁN JÓZSEF KERTBARÁT KÖR 
Információ: 70/339-52-74 (Pandur Ferenc, elnök)

Nov. 21. hétfő 18.00 Tennivalóink egészségünk védelme érdekében 
Előadó: Dr Árkai Anna főorvos

Nov. 26. szombat 19.00 Katalin bál a hagyományok jegyében. Zene: Tóth 
István

Dec. 5. hétfő 18.00 Az Önkormányzat 2016. éve. Tervek 2017-re. Előadó: 
Keszey János polgármester

VÖRÖSBERÉNYI KULTÚRHÁZ
Információ: 20/991 6213 (Mester Ferenc, művelődésszervező)

November 11-én pénteken 16 órakor Márton napi megemlékezés 
Szervező: Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör

VÖRÖSBERÉNYI NYUGDÍJAS KLUB
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

November 9.  Éljünk egészségesen! táplálkozás – mozgás- egészséges ételek 
kóstolója Vendégünk: Dr. Árkai Anna, dr Gundel János professzor

November 30.  Beszámoló a klub munkájáról, eredményekről: Lencse 
Sándor elnök;  Beszámoló a klub gazdálkodásáról: Gotschall Henrikné 
gazd.vez.; A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megállapításai –Hulényi Miklós 
elnök;  Elnökség választása – Jelölő és Választási Bizottság * Szavazás  

December 14.   Hagyományos süti-party- karácsonyi menüajánlatok, 
teázás Ügyelet: befizetés a karácsonyi vacsorára

VÖRÖSBERÉNYI SZABADIDŐ EGYESÜLET
Információ: 70/38 96 049 (Fáncsy Imre, elnök) 

November 25. péntek 16 órától Márton Gábor Ifjúsági Sakkverseny, 
almádi városi gyermek sakk verseny Helyszín: Pannónia



1956 az irodalomban
A novemberi könyvajánlónk visszatekintés 1956-ra. Olyan szép-

irodalmi alkotásokat – elsősorban regényeket - kerestünk a könyv-
tár állományában, amelyek kapcsolódnak az ’56-os forradalomhoz. 
A keresgélés érdekes eredményt hozott, látszólag sok könyv foglal-
kozik ezzel a témával, azonban a szépirodalom területén már keve-
sebbet lehet találni. A legtöbb találatot a naplók, különböző szemé-
lyes jegyzetek és emlékiratok sora adja. Elgondolkodtam, hogy en-
nek mi lehet az oka? Egyrészről talán magyarázhatja az idő és a rend-
szer. Hiszen még csak 60 éve történt, és a forradalom utáni dikta-
túra nem támogatta az irodalmi megemlékezéseket sem. Hogy ma-
gyarázatot kapjak erre a kérdésre, elkezdtem az internetet kutatni, és 
rátaláltam Pomogáts Béla (irodalomtörténész) egy esszéjére, amely 
2002-ben jelent meg „1956 az irodalom emlékezetében” címmel. 
Két nézőpontot említ: „A nagy történelmi sorsfordulókkal szinte egyi-
dejűleg – vagy röviddel ezek után – megszületnek a közvetlen, személyes 
mozzanatokat tartalmazó, történelmi távlatot azonban természetesen 
még nem adó beszámolók, majd eltelik néhány esztendő, esetleg néhány 
évtized, közben megteremtődnek a kellő történelmi (és politikai) távla-
tok, átalakul az írói szemlélet, tanulságok fogalmazódnak meg, és ezek-
nek a birtokában már egy nem annyira ábrázoló, leíró, inkább értelme-
ző – és bizonyos esetekben talán mitizáló szándékú – irodalom mutat-
ja be az eseményeket.” Így történt ez az első és a második világhábo-
rú magyar regényirodalmában is. Azonban nem így történt az ’56-os 
események kapcsán. Nem volt mód arra, hogy „az élmény és a valóság 
közelében az eseményekről először közvetlenül beszámoló irodalom jöj-
jön létre, majd néhány esztendő múltán kialakuljon a történelmi esemé-
nyek hiteles értelmezésének lehetősége, és ennek következtében egy távla-
tosabb szemléletet kifejező elbeszélő irodalom váltsa fel a korábbi, a va-
lósághoz tapadó leírásokat.” - mert a forradalmi események értelme-
zése teljesen alárendelődött a kommunista diktatúra erőszakosan ér-
vényesített ideológiai és politikai érdekeinek.

A forradalom utáni időszakban tiltott volt a emlékezés bármilyen 
formája, azonban a költészetben előfordult személyes vonatkozások-
ban, a lírai utalás módján. Közvetlenül a leverése után számtalan re-
gény foglalkozott 56-tal, ezek azonban a propaganda gépezet részét 
képezték és „ellenforradalomként” ábrázolták. Mint például Berkesi 
András Októberi vihar, Dobozy Imre Tegnap és ma és Mesterhá-
zi Lajos Pokoljárás című művei. Ezekre a könyvekre ma már úgy 
kell tekinteni, mint az irodalompolitika következményeire. Az ötve-
nes évek vége felé kialakult egy olyan írásmód, mely megpróbálta el-
határolni magát ezektől a megnyilvánulásoktól, és valamilyen szen-
vedélytelen, közömbös ábrázolás által próbált szólni a forradalom 
eseményeiről. Példa rá Moldova György Sötét angyal című műve, 
mely egy fiatalember 1956-os kalandjairól szól romantikus tála-
lásban. A személytelenebb, szenvedélytelenebb irodalmiságnak volt az 
utolsó példája Galgóczi Erzsébet Közös bűn című regénye 1976-ban, 
amely részben ugyancsak az 1956-os eseményeket ábrázolja, ugyanak-
kor talán megnyit egy új korszakot is.

Közvetlenül a forradalom után született irodalomban egészen kü-
lönleges helyet foglalt el Déry Tibor, akiről köztudott, hogy az elsők 
között hurcoltak el, majd 9 évi börtönre ítéltek, amit nem kellett le-
töltenie, mert 1960. április 4-én amnesztiát kapott. 

A Philemon és Baucis elbeszélése a korábbi Niki című kisregény 
mondanivalójára felelet. A Nikiben a humánus értékek fennmaradásá-
ba vetett hit, míg a Philemon és Baucisban csupán a biológiai megújulás 
reménye korrigálja a szenvedést és a pusztulást. 1964-ben jelent meg a 
G.A. úr X-ben című regénye, amelyben a szovjet típusú társadalom 
kap megsemmisítő ítéletet. Ebben a regényben is utal 56-ra, igaz 
„kafkai abszurd” eszközeivel ad képet a forradalom eseményeiről. 

„Voltaképpen az ötvenes évek végéig, a hatvanas évek elejéig tartott 
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az az időszak, amikor a magyar irodalom megpróbált valahogy szá-
mot vetni az 1956-os forradalommal, akár a hivatalos elvárások jegyé-
ben a hatalom oldalán - mint az agitációspropaganda eszközrendsze-
re, akár óvatosan vitatkozva a hivatalos hatalommal, rejtegetve a maga 
mondanivalóját, utalásosan, példázatosan kifejezve a forradalom igaz-
ságait. Ezután következik az a korszak, amit legegyszerűbben a mentá-
lis elfojtások idejének nevezhetünk. A hatvanas évek elejétől kezdve egé-
szen a nyolcvanas évekig ugyanis a forradalom emléke mintha eltűnt 
volna a magyar értelmiség gondolkodásából, következésképp a szépiro-
dalom világából is.”

Pomogáts Béla: 1956 az irodalom emlékezetében. Évkönyv. 
10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, 
Standeisky Éva. Bp. 1956-os Intézet, 2002. 264-276. o.
•	 Déry Tibor: Philemon és Baucis
•	 Sarusi Mihály: Balatoni fiúk
•	 1956 : Magyar Írók novellái
•	 Karinthy Ferenc: Budapesti ősz
•	 Karinthy Ferenc: Epepéje
•	 Rónay György: A párduc és a gödölye.
•	 Illyés Gyula: Naplójegyzetek: 1956-1957
•	 Márai Sándor: A forradalom előérzete
•	 Nádasdy Borbála: Zagolni zabad?
•	 Kati Marton: A nép ellenségei: családom regénye
•	 Október 23
•	 Ember Mária: Mindent késve: 1956-os naplójegyzetek és fel-

jegyzések
Dankó Friderika

Tündérboszorkány 
Az Országos Könyvtári 

Napok keretein belül Ba-
latonalmádiba látogatott 
Bosnyák Viktória, akit re-
mek hangulatú író-olva-
só találkozón ismerhettek 
meg városunk általános is-
kolásai.  Első könyvét, a 
Tündérboszorkányt 14 éve 
írta lányai szülinapjára, 
amelyben Sári és Dóri is megjelenik főszereplőként. Hozzájuk csat-
lakozik Laci, aki az iskolai könyvtár egyetlen látogatója. A kaland 
akkor veszi kezdetét, amikor kiderül, hogy Laci varázslatos hatást 
gyakorol az elolvasott könyvekre és Morc Aranka, a könyvtáros sem 
az, akinek az iskola tanulói hiszik. A nagysikerű könyvet 2 folytatás 
követi: Klott gatya, ne fárassz és az Analfa visszatér.

Nyelvkincstár sorozatában eddig 4 könyv jelent meg: A sirály a 
király, Amikor kivirágzott a fánk fánk, Elek merre keresselek?, Ezt 
nevezem!. Mindegyik könyv egy fontos nyelvtani problémát jár kö-
rül és szórakoztatva tanítja meg a j-s és ly-os szavak, a többértelmű 
szavak és a régi családnevek használatát és helyesírását. 

Legújabb könyvében, az Elképesztő!-ben Laci, Sári és Dóri már 
idősebbek, új iskolába készülnek. Titokzatos meghívót kapnak egy 
gólyatáborba, de cím helyett csak egy rejtvényt találnak. Ez termé-
szetesen nem jelent akadályt és kezdetét veszi az Apolló Akadémia 
hihetetlenül izgalmas tábora.

Bosnyák Viktória igazán ért a gyerekek nyelvén, ezt mi sem bizo-
nyítja jobba, hogy másfél órán át lekötött több osztály kisiskolást. 
Erre nem csak személyesen képes, de könyvei által is.  Annak elle-
nére, hogy az írásra lányai inspirálták, könyvei nem csak lányoknak 
szól, a fiúk is ugyanolyan jól fognak szórakozni rajtuk.

Tóth Zsófia
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1956 helyi előzményei

Életképek az Ötvenes évekből címmel nyílt fényképkiállítás 
a Ramada Auróra Hotel & Resort Lake Balaton 2016. október 
21-én délután a Mistrál bárjában. Kovács László helytörténész 
válogatásából 61 korabeli fényképet állított ki Dancs Ágnes. 
Közre-működtek a Kósa György zeneiskola tanulói és tanárai. 
A megnyitó beszédet Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet 
tartotta, amelyből részleteket idézünk.

Ámbár magukért beszélnek, de ezeket a képeket mégis 
kétféleképpen lehet nézni: I. Mi van a képeken? 2. Mi nincs 
a képeken? A mi van kérdésre mindenkinek magának kell 
válaszolnia: mit lát meg, mi legfeljebb időrendi, illetve történelmi 
támpontokat adhatunk. Külön felhívom szíves figyelmüket a 
képeken feltűnő gyermekekre, akik sokkal többen voltak, mint 
manapság. Nem véletlenül hívták őket Ratkó nemzedéknek, 
hiszen szociológusaink Ratkó Anna népjóléti miniszter 1949-
1953 közötti abortusztilalmának és gyermektelenségi adójának 
tulajdonítják a nagyobb gyermek-áldást. Mindkettőt 1956 után 
törölték el, ezek a gyermekek 1956-ban maximum hétévesek 
lehettek, kaptak is olyan kettős nevelést, hogy azzal bátran 
megjárhatták az „élet sürejét”. Volt közülük nem egy, aki 
hármas nevelésben részesült, mivel mást hallott az iskolában, 
mást otthon a szüleitől és megint mást a nagyszülőktől. Ennek 
ellenére sportoltak: ami focit, vitorlázást és asztaliteniszt jelentett 
legtöbbjüknek. No de mit nem látunk ezeken a képeken? 
Nemzetközi és országos versenyeket, mert a teniszpályák leépültek 
a háború alatt, utána pedig túl arisztokrata sportnak tartották a 
lawn tennis-t. Helyette jött az MHK – fiata-labbak kedvéért: 
Munkára Harcra Kész sportmozgalom - és a tömegesítés, ami 
egészen a ’70-es évekig tartott. Még szerencse, hogy jött ide egy 
Bucsy Balázs, aki edzőként dolgozott, és Gyenge Valéria, aki pedig 
úszó olimpikonként edeztt itt és nyert aranyat Helsinkiben.

Ami a mulatságokat illeti, maradt a búcsú, a vándorcirkusz, 
a szüreti szórakozások, azok közül is a jól beállított képek: igen 
jellemző az egy szál tangóharmonikás fiú az éneklő leányzókkal 
a színpadon, akik közül egyik sem mosolyog. Nem mosolyognak 
a szüleik sem, akikről ez a kissé megrongálódott fénykép 
árulkodik, de inni, azért ittak rendesen.  A ritkán ráérő, de 
igénye-sebb családok viszont egy egész gyermeksereggel rándultak 
ki a Malomvölgybe. Hála Isten-nek itt nem voltak Szabad Nép 
félórák, talán az üzemek hiánya miatt sem, és valahogy nem 
maradtak fenn fényképek a családoknál a kötelező május elsejei 

vagy november 7-i ünnepsé-gekről. Pedig voltak. Hiányoztak 
viszont a szállodák, mert a magánpanziók sorra megszűntek, 
az egykor virágzó Kneipp-féle víz-, a Rikli-féle légzőkúra, mert 
eltűnt a Lahner-féle diétá-val együtt. 

Az innen légvonalban alig kétszáz méterre lévő Postás üdülőben 
szovjet katonákat ápoltak, illetve utókezelésüket végezték. Jártak 
ide máshonnan is szovjet katonák, hiszen a Szent-királyszabadján 
és Hajmáskéren állomásoztatott kiskatonák fürdő- és horgászhelye 
volt a budatavai partszakasz keleti része 1945-től egészen 1991-
ig. A Lozsántán egy helynév máig őrzi emléküket, ugyanis a 
Ruszki-stégről általában kézigránáttal pecáztak. [Csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy 1947-ig jóvátételben kizárólag a szovjet 
hadsereg halászta le a Balatont]. Ilyen körülmények között ne 
csodálkozzunk, hogy az ötvenes években alig voltak nyaralók a 
röpke főszezon kivételével. Az ide kitelepítettek sorsát most nem 
is részletezném..

Az oktatásügyet és az egyházi eseményekkel kapcsolatban 
csodálatosak azok a csoportképek, amelyeken rengeteg kisiskolás 
látható, de számomra a csúcs a második kép, ahol az első sorban 
lévő felsősök térdelnek. Nem kukoricán – jegyzem meg sietve, 
mert nekem is bőven vannak ebből a korból saját emlékeim – 
hanem mosolyogva és büszkén a tanító úr társasá-gában. Tessék 
viszont felfigyelni a katolikus és református eseményekre: az első 
áldozók, bérmálkozók, illetve a konfirmálkozók nagy számára, 
a családok áldozatvállalására, amely itt nem járt munkahelyi 
kirúgásokkal, hiszen mindenki részt vett a meghitt ünnepélyes 
eseményeken. Áldozatvállalás volt a papok és a tiszteletesek részéről 
is, mivel sokukat be-kényszerítettek a békepapi mozgalomba, 
megfigyelés alatt álltak. Hivatalos pártutasítás volt, hogy a „papi 
békemozgalmat fel kell használni a katolikus alsópapság és a 
felső vezetők szembeállítására”. Ezért csoda, hogy a képeken is 
látható Dr. Pintér Sándor plébános úr a budai várból lehozathatta 
Balatonalmádiba a Szent Jobb kápolnát és itt áll azóta is a Szent 

Imre templom oldalánál. Mindezt 1956 után...
Igen reménytkeltő fejezetcím a Gazdálkodás és vállalkozás az 

1950-es években, különösen, ha tudjuk, hogy pontosan ebben 
az időszakban lehetetlenítették el mindkettőt. Nem kizárólag 
itt: az egész országban, sőt az egész keleti blokkban. Ma már a 
történelemkönyvekben is olvashatók az eredemények: „1949-
ben felgyorsították fel a mezőgazdaság kollektivizálását. Ez pedig 
úgy történt, hogy az 1945-ben kiosztott földek tulajdonosait 
erőszakkal kényszerítették a téeszekbe. A korábbi nagygazdák, 
azaz sikeres gazdálkodók kuláklistákra kerültek, földjeiket elvették 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
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és kitelepítették őket. Pártutasításra klímaidegen növényeket, 
citromot, narancsot, gumipitypangot, gyapotot és rizst kezdtek 
termeltetni Magyarországon. A beszolgáltatás mindenki számára 
kötelező volt: még a padlást is lesöpörték. Disznót csak engedéllyel 
lehetett ölni, a levágott állat jelentős részét be kellett szolgáltatni. 
Aki engedély nélkül vágott, az az ÁVH kezébe kerülhetett”.

Ezek után nézegessük végig elhomályosult szemmel a kis 
libapásztor gyermeket, a disznóölés képeit és a szőlőművelőket. 
Ha a boltokat, szolgáltatókat és a pékműhelyeket nézzük, akkor 
nekem a vállalkozás szó helyett inkább az ellehetetlenítés ugrik be. 
Talán-talán a kőbányászok és a kőfaragók vészelték át valahogy ép 
ésszel ezt az időszakot: itteni kövekből épült ugyanis a Györgyi 
Dénes Általános Iskola, a hajókikötő, az almádi református 
templom, a Dunai Vasmű homlokzata, sőt még a Déli pályaudvar 
érkezési oldalának kőfala is. Sok bánya viszont bezárt és maradt a 
Tanácsi Kőfejtő Vállalat.

Zárósorozatként fennmaradtak fényképek emlékművekről, 
ünneplőkről és emlékezőkről, egyszerűsítve: jellegzetes arcokról. 
Ezek az arcok nagyon sok mindenről árulkodnak és tisztábban 
fejezik ki mindazt, amiről az elmúlt percekben beszéltem. 
Számomra a legmeg-rázóbb az 1956. november 1-i koszorúzás a 
Hősi Emlékműnél, ahol Bodor Irénke és Milos Öcsi – az utóbbi 
neves fotóművész – koszorúzott. Mögöttük a Kossuth-címer és 
hatalmas tömeg. Főleg fiatalok. Csütörtök volt és az előző napon 
harangzúgás mellett érkezett meg Mindszenty József hercegprímás 
Budapestre. Amikor ezek a fiatalok koszorúztak, a szovjet csapatok 
éppen akkor zárták le a repülőtereket, miközben a magyar 
kormány megtiltotta a magyar hadseregnek az ellenállást...

Ennyit tudok csak elmondani a mai fényképkiállításról ezidőtájt. 
Mielőtt majd elindulnak emlékezni október 23-án, azért legyenek 
oly kedvesek elolvasni még egyszer Illyés Gyula: Egy mondat a 
zsarnokságról című versét, amelyet 1950-51 táján írt. Amint 
viszont elolvasták újra, akkor jobban megértik ezek a fényképeket, 
amelyek különben magukért beszélnek. Jobban megértik majd azt 
is, hogy hazánk hogyan kerülhetett a világ érdeklődésének a hom-
lokterébe immár harmadszor: először a Honfoglalás korában, 
másodszor 1848-ban s harmadszor pedig 1956-ban. Megértik azt 
is, hogy igaz forradalmunk napjaiban miért kezdett el hirtelen 
mindenki mosolyogni majdnem mindenkire.

Czuczor Sándor

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György



fához, ahova időről-időre később is 
visszalátogatnak majd a gyerekek, 
reméljük családjukkal együtt is. 

Októberben megkezdődött a 
közös ünnepi készülődés az ad-
venti ünnepekre. Sőt, az ovisok 
és óvó nénik közreműködésével, a 
gyerekek szüleit is bevonva közös 
kézműveskedő napot szervezünk 
csoportonként. Az itt készített 
ajándéktárgyak is ott lesznek az 
almádi piactéren december 3-án 
és17-én délelőtt, a Magocskák ad-
venti adománygyűjtő vásárán. 

Lelkesen várjuk régi és új 
támogatóinkat, akik minden 
adományát az ovisok napjainak, 
programjainak színesítésére fordít-
juk. 
Mottónk: adni öröm!

Árvácskaültetés Balatonalmádiban

Balatonalmádi - a Városgondnokság munkatársai, Horváth 

László és Simon Gyöngyi árvácskát ültetnek a városközpontban a 

Pannónia elé.
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Fotó: Töltési Erzsébet

Közlemény
Balatonalmádi Város alapítványa, az „Együtt - Egymásért Nyílt Közalapítvány” 2016. évben is biztosítani kívánja a 70 év feletti, 
balatonalmádi állandó lakcímmel rendelkező polgárok részére, a 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYT.

Kérjük Önöket, vagy megbízottjaikat, hogy 2016. november 28-tól december 2-ig 8.00-tól 12.00 óráig, valamint 2016. december 
5-9. között 12.00-tól 15.00 óráig szíveskedjenek felkeresni a Balatonalmádi Szociális Központot Balatonalmádi, Baross G. u. 32., 
hogy a személyenkénti 3.000 Ft értékű utalványt átvehessék.

Az utalvány meghatalmazással, megbízott útján is átvehető, de a fenti időponton túl sajnos nincs lehetőség az utalványok átadására.  

Tisztelettel és szeretettel várják Önöket az Alapítvány Kuratóriumának tagjai és a Szociális Központ Munkatársai.

Báles János, a kuratórium elnöke

Magocskák Alapítvány hírei
A szeptember 23-i hagyo-

mányos Malomvölgyi családi 
piknik játékos hétpróbája is-
mét sok család arcára varázsolt 
mosolyt. Köszönjük az önkén-
tesek fáradhatatlan munkáját, 
és a közreműködő óvó nénik: 
Boros Hanga, Czuczor Rita, 
Koppány Ildikó és Székely Judit 
lelkes segítségét!

Október 13-án az óvodások
az Öregparkban a móló 
melletti játszótéren elültették 
az ovisok fáját – egy páfrány-
fenyő csemetét (a Városgond-
noksággal együttműködve). 
Közösen énekelt, mondókázott 
a közel kétszáz ovis! Az Ala-
pítvány emléktáblát készíttet a 

Zenekalauz 

Zenekalauz címmel kellemes, vasárnap délutáni koncert zajlott 
az Pannóniában október elején klasszikusokkal, operett-, musical- 
és világslágerekkel, táncdalokkal és könnyed dallamokkal. Fellépett 
Magyar Róbert, operaénekes, Kóródi Péter, Líra-díjas előadómű-
vész és Ihász Irén, a devecseri Zeneiskola művésztanára és előadó-
művésze. Az esemény fővédnöke Dr. Dávid Gyula képviselő volt, 
szervezője pedig az Almádiért Közalapítvány. 

Fotó: Szirányi Imre
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Ez történt a nyáron! 
Október elején új kiállítás nyílt a Balaton Játékpontban. A tárlat 

az Almádiért Közalapítvány 2016 nyarán lezajlott eseményeit mu-
tatja be. Újra felidézi a nagy sikerű Hattyú bál és a Péter Pál napi 
vigadalom eseményeit, feleleveníti a Versenyláz című komolyzenei 
koncert programját valamint bemutatja, hogy július és augusztus 
hónapokban a Wesselényi strandon lezajlott strandi animáció kere-
tében a gyerekek milyen kézműves alkotásokat készítettek. 

Az Almádiért Közalapítvány feladatai ellátása kapcsán részt vesz a 
Nemzeti Művelődési Intézet által koordinált III. Kulturális Közfog-
lalkoztatási Programban, így 2 közösségi munkás segíti tevékenysé-
güket. A nyári programok sikere az ő munkájuknak is köszönhető. 

A kiállításon Dudás Zsolt, az alapítvány elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd Dr. Baloghné Uracs Marianna, területi koor-
dinátor nyitotta meg. Beszédében így fogalmazott: 

„A Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei irodavezetőjeként 
munkatársaimmal együtt arra törekszem, hogy segítsük a megye telepü-
léseit, a helyben élők közösségeit fejleszteni, erősíteni tudják, minél töb-
ben kapcsolódjanak be aktívan a munkájukba. Támogatjuk a helyi ér-
tékek, hagyományok felkutatását és átörökítését, és segítjük olyan közös-
ségi kezdeményezések megvalósítását, amelyek ezekre a célokra irányul-
nak. Segítségünkkel sok településen indultak útjukra gazdag kulturá-
lis programok, újranyíltak közösségi színterek, aktivizálódtak helyi ön-
szerveződő csoportok, kezdtek el a helyi értékekkel foglalkozni. Ez ter-
mészetesen elsősorban a helyben élők sikere, az ő munkájuk gyümölcse, 
és a fenntartás is rájuk vár, mi segítséget, módszertani támogatást, ta-
nácsokat, ötlete-
ket tudunk adni, 
ha azt igény-
lik. Jó érzés szá-
munkra, hogy a 
magunk szerény 
eszközeivel hozzá 
tudunk járulni 
munkájuk ered-
ményességéhez.

Gyakran mindezek: ötlet, kezdeményezőkészség, kreativitás már ren-
delkezésre áll, a személy biztosítása csupán a kérdés, ezt a gondot old-
hatja meg átmenetileg a kulturális közfoglalkoztatás, a Nemzeti Műve-
lődési Intézet országos programja. Veszprém megyében 127 településen 
dolgoznak közösségi munkásaink különböző, mintegy 200 partnerszer-
vezetnél, itt Balatonalmádiban is, az Almádiért Közalapítványnál. Az 
ő munkájuk eredményét, az általuk szervezett, segített programok fotó-
it láthatjuk ma ezen a kiállításon, és rácsodálkozhatunk kezük munká-
jára a hihetetlenül ötletes, és többnyire filléres alapanyagokból készült 
kézműves alkotásokban is. 

Papp Judit kulturális rendezvényszervező; Simicz Andrea dekoratőr, 
keramikus helytállnak a játékpontban, amely kreatív közösségi színtér-

ként várja játszani a kicsiket és nagyokat egyaránt. Ennek keretében a 
játék, a közösségi tevékenykedés eszközével nevelnek, tanítanak, érték-
rendet formálnak – szinte észrevétlenül. Megtanítják gyerekeinket a 
közös játék örömeire, a türelem, az elfogadás erényére, a szabályok be-
tartására, és még nagyon sok minden másra. Az itt található játékok 
pedig felvonultatják a Balaton és szűkebb hazánk értékeit, kincseit. 

A strandon készült fotókon látjuk a boldog gyerekarcokat, az elké-
szült alkotásokkal, egyik-másik a felirat szerint a nagyinak, dédinek 
készült, és gondolhatjuk, hogy irigylésre méltó munka ez, hiszen any-
nyi élmény, öröm övezi.

De ugyanilyen fontosak és értékesek a Közalapítvány helyi hagyomá-
nyokat ápoló és újraindító kezdeményezései is, amellyel ismét régi fényé-
be emelik a hajdan rangos Hattyú Bált, vagy autentikus programot ter-
veznek és szerveznek a Péter-Pál napi vigadalom során. Mindezek hoz-
zájárulnak ahhoz, hogy az Almádiban élők – küzdve a Balaton-parti 
települések szezonalitásból adódó problémáival – jobban megéljék helyi 
identitásukat ezen a gyönyörű településen. 

Mindannyian tudjuk, hogy minden ilyen kezdeményezéshez kreatív 
és áldozatkész munkatársak sora szükséges, akik a legapróbb feladatot is 
szívvel-lélekkel viszik véghez. Hogy ez Papp Judit és Simicz Andrea ese-
tében így történt, arról tanúskodnak a fotók itt a kiállításon. 

Büszke vagyok munkatársaimra, szeretném megköszönni az itt vég-
zett munkájukat, és gratulálok a szervezettel közösen elért sikerekhez és 
ehhez a szép kiállításhoz.” 

A kiállítás megnyitón igényes műsorral fellépett Kóródi Péter, Lí-
ra-díjas előadóművész, Promber Bálint, almádi tehetség, aki tenor-
kürtön játszott és Ihász Irén, művésztanár, az alapítvány kuratóriu-
mának tagja. 

Az Ez történt a nyáron c. kiállítás november végéig megtekint-
hető a Balaton Játékpont kiállító helyiségében, hétköznap 10-18 
óra között, szombaton 14-18 óra között. 

JVE
A fotókat az alapítvány munkatársai készítették.
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Díjlovasok bajnokavatása Somogyban
2016. október 16-

án Szentán, a Török 
Lovastanyán került 
megrendezésre a So-
mogy Megyei Díjlo-
vagló Bajnokság dön-
tője, melyen almádi 
lovasok is képviseltet-
ték magukat. E, A, L, 
LSZ és M szintű díj-
lovas programok és 
zenés kűrök kerültek 
megrendezésre a Bajnokságon. Az E8 programban Gyimóthy Emma 
a Cserénfa Lovas Klub versenyzője Jasper nevű lovával harmadik he-
lyezést ért el 63%-kal, az A4 program bronzérmese Gyimóthy Kata 
lett, Robbie Williams nyergében szintén a Cserénfa Lovas Klub ver-
senyzője 64%-ot ért el, valamint Emma 4. helyezést ért el 62%-kal. 
Emma az előző napon megrendezett gyerek versenyszámokban to-
vábbi 2 aranyérmet is szerzett.

A legfontosabb esemény a bajnokságban való részvétel pontjainak 
összesítése után a bajnokavatás volt, ahol a 2016-os versenyidény 
összesített Somogy megye gyermek díjlovagló bajnokság 3. helye-
zettje Gyimóthy Emma lett.

Szalay Istvánné
Forrás: dijlovasok.hu

Bajnokavatás Somogy megyében – 

Gyimóthy Emma, a gyerek kategória bronz-

érmese (jobbról a negyedik)

Nagyszerűen szerepeltek a Balatonalmádi 
karatékák a Shotokan Karate Európa Kupán

Hévízen rendezték meg a Shotokan Karate Európa Kupát. A ver-
senyen több mint húsz egyesület több mint kétszáz versenyzője ne-
vezett erre a rangos nemzetközi versenyre. A Balatonalmádi Sport-
egyesület négy versenyzője mindkét versenyszámban (küzdelem és 
formagyakorlat) neveztek. 

A Balatonalmádi 
Shotokan Karate-Do 
Sportegyesület ver-
senyzői Rézmüves 
Miklós Sensei /5. Dan/ 
vezetésével nagyszerű-
en szerepeltek, hiszen a 
négy versenyző hét ér-
met szerzett, két arany, 
három ezüst és két 
bronzérmet nyertek. 

A négy versenyző 
közül Farkas Bence korosztályában Kumite (küzdelem) 
versenyszámban aranyérmes lett. Kata (formagyakorlat) 
versenyszámban pedig ezüstérmes lett. Csontos Tamás korosztályában 
Kata (formagyakorlat) versenyszámban aranyérmet nyert, Kumite 
(küzdelem) versenyszámban bronzérmet nyert. Rézmüves Ádám 
korosztályában Kumite versenyszámban bronzérmet nyert. Varga 
Orsolya felnőtt női kategóriában a fekete öves mesternők között 
mindkét versenyszámban, Kata és Kumite versenyszámokban 
ezüstérmet nyert. 

A Balatonalmádi karatékáknak ez volt az őszi versenyidőszak első 
versenye, készülnek a további országos versenyekre, és az év végén 
megrendezésre kerülő magyar bajnokságra.

Rézmüves Miklós

Megyefutók Almádiban

Október végén rendezték meg a Veszprém Megyei Önkormány-
zat és a Veszprém Megyei Sportszövetség közös szervezésében a Me-
gyefutást. A rendezvény keretében váltott futókkal ellátogatottak 
Veszprém megye nagyobb településeire és megemlékeztek az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról. Idén Balaton-
almádi is az állomások között szerepelt. A Hősi emlékműnél talál-
koztak a két irányból érkező futók, akiket Keszey János polgármes-
ter köszöntött, majd felkötötte a város emlékszalagját a megyezász-
lóra. Ezután Polgármester úr Molnár Péterrel, a Veszprém Megyei 
Sportszövetség elnökével megkoszorúzta az emlékművet a Györgyi 
Dénes Általános iskolai diákjai társaságában. A megemlékezés után 
a futók elindultak tovább, Veszprém felé, s a városhatárig a diákok 
is elkísérték őket. 

Nagy Zoltán 

Taekwon-do Világkupát rendeztek 
Magyarországon

A 6. Világkupa, az ITF 
Taekwon-do eddigi legnagyobb 
sportrendezvénye, 2016. októ-
ber 12-16. között került megren-
dezésre Budapesten, a Syma csar-
nokban. Az 1852 indulóból 111 
magyar versenyző adta tudása 
legjavát. 12 arany, 10 ezüst és 24 
bronzérmet szereztek, ami azt je-
lenti, hogy az 58 országot számlá-
ló mezőnyben az ötödik legered-
ményesebb lett a magyar csapat! 
A következő, 7. Világkupát 2018-ban, Ausztráliában rendezik meg.

Kosztyu Veronika (a Veszprémi Taekwon-do SE versenyzője és 
a balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do SE edzője) két verseny-
számban is indult, két érmet is begyűjtött „érett” nő (36-45 éves) 
kategóriában. Formagyakorlatban ezüstöt szerzett, erőtörésben a 
kötelező kör után hosszas széttörésben a harmadik helyet szerezte 
meg egy kanadai és egy új zélandi versenyző mögött.

A Mongúzok edzéseiket Vörösberényben, az Erőd Teremben 
tartják, kedden és csütörtökön délután. Az edzésekkel kapcsolatban 
érdeklődni az edzések időpontjában, illetve a 06-20/517-9726-os 
számon lehet.

KV

Kosztyu Veronika ezüstérmes! 
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Balatonalmádi óváros rész - azaz 

Vörösberény - rövid története III. rész 
1943-ban megnövekedett a balatonfűzfői és Fűzfőgyártelepi lakos-

ság létszáma, így Vörösberény község elöljárósága jegyzői kirendeltsé-
get állított fel a berényi szállóban Ott István jegyző személyében, mi-
vel Tatay Sámuel vezetőjegyző nyugdíjba vonult. 1923-24-ben kezd-
ték el építeni a vörösberényi lőporgyárat, 1928-tól pedig a papírgyá-
rat Fűzfőn. Balatonfűzfő 1958. január 18-tól önálló községgé lépett 
elő. Említést kell még tenni a vörösberényi művésztelepről, amely 
1954-től az 1960-as évek végéig működött. Vezetője Litkei György 
festőművész volt. Itt festő- és szobrászművészek dolgoztak nyaranta a 
volt nagyváradi festőiskola mintájára. Az idények végén kiállításaikat 
az itt készült művekből nagy sikerrel rendezték meg Balatonalmádi-
ban a Dohányipari üdülőbe, volt Tulipán Szállodában. Vörösberényi 
támogatójuk Csonka Ferenc tanító volt, akinek vörösberényi műkö-
dése alatt a kulturális élet virágzott a településen 1925-től nyugdíj-
ba vonulásáig. 1945 után megalakult a Vöröberény-Balatonalmádi 
Földművesszövetkezet, melynek ipari tagozatából alakult az 1950-
es évek utolsó harmadában a Balatonalmádi Vegyesipari Szövetke-
zet asztalos részlege a kolostorkertben. Az 1960-as években műkö-
dött a Vörösberényi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, azaz a „tsz”. 
Ekkor nyitott új telepet a Bauxitkutató Vállalat Vörösberényben 
(Budataván), illetve az almádi Tüzép is ide költözött. 

Melléklet: Az 1930-as évek végi állapot ismertetése kutatása-
im során fellelt anyagból Vörösberény, Balatonfüzfő, Budatava, 
Füzfőgyártelep, nk. L: 2879.
vá.= Balatonalmádi, Remetevölgy, Balatonfüzfő. mh. Budatava. há. 
Balatonalmádi. autóbusz: Veszprém – Füzfő, T.tel.: B-almádi, P.-ügy-
nök, P. Füzfőgyártelep, Balatonfüzfő.
Szb.jb.kir. adóhiv.telekk. Veszprém
Főjegyző: Tatay Sámuel.
Segédjegyző: Bélafi László.
Községi írnok: Ott István.
Jegyzőgyakornok: Hadnagy Ferenc.
Szoc.titkár: László Imre.
Községi bíró: id. Vörös Lajos.
Tüzoltóparancsnok: Kun László.
Csendőrörs: Füzfőgyártelep.
Gyári orvos: dr. Sebestyén László, dr. Győr Sándor.
Állatorvos: Jean Kornél (közs. húsvizsgáló)
Ügyvéd: dr. Koszorus Sándor.
R.kat. elemi iskola: Csonka Ferenc ig. tanitó, Sövény Ida tanitó.
Ref. elemi iskola: Ozsváth József tanitó.
Állami elemi iskola (B.füzfő): Kenedli Ferenc, Pálréti Ágoston tanítók.
Füzfőgyártelepi elemi iskola: vitéz Gergely Mihály ig. tanító, Radányi 
László tanító.
Róm. kat. lelkész: Gyöngyösi Imre pléb,. dr. Androsits István pléb. 
(F.-gyártelep).
Ref. lelkész: Koszorus László.
Postamester: F-gyártelep: Daxner Géza, B.-füzfő: Horváth István.
Postaügynök: Kovács Matild.
Egyesületek: Polgári Lövészegylet, Levente Egyesület, Balatonfűzfői 
Fürdőegyesület, R. kat. Olvasókör, Polgári Olvasókör, Füzfői Kultú-
regyesület, Vörösberényi Dalkör, F.-gyártelepi Atlétikai Klub.
Földbirtokos: Ifj. Vörös Lajos, Olasz Lajos, Kun István, Seller Ist-
ván, Simon Gyula, Ref. lelkészi jav., Plébániai jav., Herceg Benő, 
Hetesi Gyula, Lőrincz Lajos, Szalmássy Antal, Vass József, Magyar 
Kat. Tanulmányi Alap, M. kir. Kincstár, Nemesi Közbirt., Részvény 
Közbirt., Volt úrbéres Gazdák, Zsellér birtokosok, Vörösberény köz-
ség, Barcza Károly, Ott Károly.

Ács: Farkas Sándor.
Asztalos: Barna Ferenc, Pusztai János.
Bognár: Csomai Géza.
Borbély és fodrász: Németh Józsefné, Freind János, Rucskai Andor 
(gyárt.), Harnocz Albert (B-füzfő), Bencsik László (Füzfő-p).
Cipész: Szladonits Lajos (Gyártelep), Czukert Lajos (Gyártelep), 
Csomai András, Tóth Sándor, Gáspár László (B-füzfő).
Cséplőgéptulajdonos: Biró Dániel és Társai, Kun István és Társai.
Csónaképítő: Barna Ferenc.
Cukrász: Mosonyi József (B-füzfő).
Állandóan friss fagylalt és sütemény!
Rendelések o l c s ó n és p o n t o s a n szállíttatnak! 
Darálómalom: Kórusz József.
Építőipar: Földes Lajos km., Godinek László, Gyökeres János ép.m. 
(B-füzfő), Hadnagy Ferenc km., Kórusz József, Kurgyis Jenő ép.m., 
Takács József km.
Fürdő: Gyökeres János (B-füzfő), Perczel Miklós (Budatava), özv. 
Tömösvári Győzőné (Budatava).
Géplakatos: Bosnyák József.
Gyáripar: M. kir. Hadianyaggyár, Nitrokémia Ipartelepek rt., Unió 
Bányászati és kohászati rt., Hazai Papírgyár rt. 
Halkereskedő: Nagy Imre.
Hentes és mészáros: Bodor János (Bf) Csepeli Lajos (Fgy), Humenai 
Antal (Bf), Kenyeres Lajos (Bf), Kiss Imre (Bf), Lakatos Mihály (Bf). 
Pataki Lajos, Szalmássy Antal, Veszler Sándor.
Kertész: Boros Ferenc, Simon József.
Kavicsbánya: Részvény Közbirtokosság, Volt Úrbéres Közbirtokosság.
Kovács: Németh József, Bosnyák Géza, Sebestyén Károly, Varga Lász-
ló.
Kőbánya: Taszler Antal, Toskáni Kázmér.
Kőfaragó: Somodari Károly, Taszler Antal, Toskani Kázmér, Toskani 
Lajos.
Kútásó: Adorkó György.
Malom: Szabó János molnár m,
Női szabó: Bognár Gézáné (Gyt), Biró Sándor (Bf), Nagy Julianna 
(Bf), Pintér Ilona (Bf).
Parcellázás: Szalmássy Antal, Magyar Általános Ingatlan Bank, Biró 
Dániel, Kun Sándor, Jusztin Antal.
Pék: Albrecht Ferenc (gyt), Hoffmann Miklós, Vicena Lajos (Bf).
Szabó: Biró Sándor (Bf), Henn Ferenc (Bf), Horváth Géza (Gyt), 
Kozma Ferenc (Gyt).
Szikvízgyár: Szalmássy Antal.
Szeszfőzde: Vörösberény Község.
Szobafestő: Ungár József.
Szövetkezet: Hangya Fogyasztási Szövetkezet.
Szülésznő: Gerhart Mártonné községi, Farkas Istvánné (Gyt.)
Temetkezési vállalat: Barna Ferenc
Vegyeskereskedő: Berényi Sándor (Bf), Hangya Fogy. Szöv. (Gyt), 
Hoffmann Józsefné (Bf), Kovács Matild, Munkácsi Sándor, Murá-
nyi Gergely (Bf), Németh Lajosné, Nyirő Ferenc (Bf), edelényi Sza-
bó Jenő, Vicena Lajos (Bf).
Vendéglő: Lőrinc Lajos, Szalmássy Antal, Polgári Olvasókör, R. kat. 
Olvasókör, Szemelrák Géza (Bf), Munkás Kaszinó (Gyt), Úri Kaszi-
nó (Gyt).
Bf=Balatonfüzfő. Gyt=Gyártelep-
Az igazi falu lassan kezdett átalakulni elveszítve régi varázsát és kiala-
kult a mai formája. Végezetül Vörösberény község 1970-ben Balaton-
almádiba olvadt. 

Kovács István, helytörténet-kutató
Források: Balatonalmádi és Vörösberény története c. mű, Vörösberény 
története c. mű továbbá egyéb források kutatásaim folyamán.
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Almádi az aknafúrás központja V. 
Vízakna fúrás Nyirádon 2.

Vállalatunk 25 éven keresztül foglalkozott aknafúrással. Negyed-
század alatt persze sok minden változott. Földtani és vízföldtani vi-
szonyaink például jelentősen romlottak. Folyamatos műszaki fej-
lesztéssel elértük, hogy a fúrások mégsem kerültek veszélybe. A fú-
rási technika fejlődése pedig lehetővé tette az üzembiztonság és ha-
tékonyság növelését.  Alábbiakban röviden ismertetem a fentiekre 
alkalmazott műszaki megoldásainkat. 

Mélyebb aknák, nagyobb ferdülési veszély

Az Izamajor II. bánya után fúrási területünk nyugati irányba 
tolódott Deáki-puszta, Darvastó, 
Nagytárkány felé, ahová új bányá-
kat terveztek. Itt a bauxit már mé-
lyebben települt, bonyolult kőzet-
viszonyok között nagyobb mély-
ségig kellett az aknákat fúrni: átla-
gosan 300 méterig, a legmélyebb 
340 m-es volt. A béléscső beépíté-
sét is meghiúsítható ferdülés veszé-
lye különösen a vízadó dolomitban 
nőtt meg, amelyet meredek – nyolc-
van fokot is elérő – vetők szabdal-
tak (igyekeztünk persze elkerülni, s 
csak a vetőzónát harántolni, de nem 
mindig sikerült). Iránytartáshoz az 
eddigi kettő helyett immár három 
központosítót alkalmaztunk, a vezetett szakasz hosszát pedig – mi-
vel a berendezés több súlyosbítót már nem bírt el – üres súlyosbító 
testekkel növeltük. A fúrási rezsimre is szigorúan ügyeltünk. A kri-
tikus részeket ellenkező forgásiránnyal szabályoztuk, illetve laza sza-
kaszokban visszafogott terheléssel fúrtunk az ingahatást kihasznál-
va. Az akna irányát gyakori ferdeségméréssel ellenőriztük.

Folyamatosan csökkenő karsztvízszint

A bányavállalat a fúrt aknákból – elkészültük után azonnal – szi-
vattyúzni kezdte a vizet, hatására a karsztvízszint a kezdeti 40 mé-
terről az időszak végére 120 méterig süllyedt. Márpedig a fúrás ma-
mutszivattyús öblítő rendszeréhez megfelelő bemerülés kell. A süly-
lyedés hatásának kivédésére – annak mértékében – újabb és újabb 
intézkedéseket kellett hozni. Mindenekelőtt a sűrített levegő meny-
nyiségét növeltük, és a legmélyebb ponton vezettük be a fúrószár-
ba. Amikor ez nem volt elég, vízpótlással emeltük az akna vízszint-
jét (egy különösen nagy nyelőképességű aknába bevezettük a közeli, 
25 m3/perc hozamú Nádtó patakot, s még így is csak szakaszos öb-
lítést kaptunk). Végül következett a fúrócső szűkítése – melynek op-
timális mértékét kísérletekkel állapítottuk meg –, majd a fúró bur-
kolása az áramlási viszonyok javítása érdekében. Mindezek együttes 
alkalmazásával elértük, hogy még a legnehezebb körülmények kö-
zött is működött az öblítés, tehát lehetett fúrni.

Új típusú fúrógörgők

Indulásunkkor az aknafúrás az egész világon még csak serdülőko-
rát élte. Szerencsére a fúróberendezés az élvonalat képviselte, nem 
is volt szükség változtatására. Nem úgy a fúrógörgők. Az első soro-
zatok még olajfúró konstrukciót követő, féltengelyre szerelt kismé-
retű görgők voltak. Törésük, leszakadásuk sok üzemzavart, mentést 
okozott. Csak jó néhány év múlva jelentek meg a kimondottan ak-

nafúrásra kifejlesztett átmenő tengelyű, nagy teherbírású és méretű 
fúrógörgők. Amikor megtehettük, azonnal áttértünk használatuk-
ra. Ezzel egyszer s mindenkorra vége szakadt a görgők miatti üzem-
zavaroknak. Sőt, kemény kőzetekben bátran fúrhattunk nagyobb 
terheléssel is. 

Végezetül elmondhatjuk, hogy a vízszintsüllyesztés aknafúró 
programját sikeresen teljesítettük. Összesen 38 vízakna készült, át-
lagos hozamuk 12,5 m3/perc, a legjobb kút 24,9 m3/perc vizet 
adott. Fúrtunk még három légaknát is. Mindösszesen pedig, a há-
rom kísérleti aknával együtt, 44 akna mélyült (39 vízakna és 5 lég-
akna). 

Most pedig következik egy történet, melynek idején már üzemve-
zető voltam. Rosta Ferenc ugyanis 1973-ban nyugdíjba vonult, utá-
na engem neveztek ki. 

A Horváth tanya titka

Délutáni műszakváltás után voltunk. A brigád már befejezte az 
ilyenkor esedékes ellenőrzéseket, folytatódott a fúrás. Visszavonul-
tam hát a lakókocsiba papírmunkáimhoz. Alighogy belefogtam, 
kopogtak. Az éppen szabad dolgozóink kéredzkedtek vacsoráért a 
Horváth tanyára. Menjenek csak! A nyirádi erdő mélyén, valahol a 
közelben, rejtőzködő tanya fogalom volt a bányászok és fúrósok kö-
zött. Azt mondták, hogy a finom házi sonka meg kolbász miatt jár-
nak oda. Nekem is ajánlgatták, de valahogy kimaradt. Kisvártatva 
megcsörrent a telefon. A sümegi vasútállomás jelzett három vagon 
cementet egy órán belüli érkezéssel. Jellemzően hétvégeken meg ün-
nepnapokon futottak be a vagonok, sokszor még karácsonykor is. 
Most szép nyári szombat este volt. Azonnal riasztani kellett a pihe-
nőn lévő dolgozóinkat, s kiegészítve a fúrásnál éppen nélkülözhe-
tőkkel, nekiesni a kirakodásnak, nehogy kötbérrel (ami az idő mú-
lásával exponenciálisan növekedik) sújtsanak bennünket. Igen ám, 
de a sofőrt is elengedtem. Mivel más nem volt, magam indultam ér-
tük. Megmutatták az ösvényt, s tíz percembe sem telt, már ott is vol-
tam. A gazdasszony szívélyesen fogadott, betessékelt a nagyszobába, 
ahol egy hatalmas tölgyfaasztal körül ültek a mieink, mindegyikük 
előtt egy-egy nagy csupor aludttej. Tudták, hogy kedvelem, ezért én 
is rögvest kaptam egyet. Ittunk hát egymás egészségére, majd siet-
tünk a munkába. Útközben felváltva dicsértük a finom aludttejet. 
Terepjáróval körbeszaladtuk embereinket. Az egyik gannai fiatalt 
éppen lakodalomból hurcoltam el (egyből asztalhoz ültettek, el se 
akartak engedni). Végül ösz-
szejött a szükséges létszám, 
és két teherautóval vasárnap 
estére raktárunkba került a 
cement. Nehéz munka volt, 
mindenki kivette belőle a 
részét, nem is fukarkodtam 
az elismeréssel. 

Úgy 15 esztendővel a fen-
ti események után nyugdíjas találkozót tartottunk Almádiban. Jöt-
tek szép számmal aknafúrósok is. Kellemes hangulatban, borozgatás 
közben beszélgettünk. Egyszer csak azt kérdi tőlem az egyik – im-
már nyugdíjas – munkatársam, emlékszem-e még, hogy értük men-
tem a Horváth tanyára. Hát lehet azt elfelejteni? – kérdeztem vissza. 
Olyan jó aludttejet, mint magukkal, talán azóta sem ittam. Hord-
ták is utána a cementet zokszó nélkül. Erre ő: Maga csak azt hiszi! 
Mi ugyanis egy féldeci pálinkára ugrottunk át. A háziak pedig a fi-
náncok megtévesztésére mindenkihez még aludttejet is tettek. Mi-
kor meghallottuk, hogy maga jön, az asztal alá dugtuk a pálinkát, 
és jópofát vágva, hányingerrel küszködve nyeltük az aludttejet. Hát 
erre már igazán koccintani kellett!

Tóth Béla okl. bányamérnök

2 m átmérőjű fúró és két köz-

pontosító beépítése

Vízemelés fúrt aknából. Háttérben 

már a következő aknát fúrják.



Krónika

21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2016. november

Kinevezték Balatonalmádi 
rendőrkapitányát

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság állománya 2016. 
október 21-én tartotta ünnepi állománygyűlését október 23-i 
Nemzeti Ünnepünk alkalmából, amelyen a kiváló teljesítményekért 
kinevezésekre és jutalmazásokra került sor. 

Veszprém Megye Főkapitánya kiemelkedő munkája elismeré-
seként nemzeti ünnepünk alkalmából 2016. november 1-i 
hatállyal kinevezte a Balatonalmádi Rendőrkapitányság megbízott 
kapitányságvezetőjét, dr. Linczmayer László rendőr alezredest 
kapitányságvezetőnek.

Tárgyjutalomban részesítette a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság állományából Kiss Annamária rendőr főtörzszászlós 
bűnügyi vizsgálót, Gibicsár Tamás Róbert rendőr törzszászlós 
körzeti megbízottat, Kenéz Tamás rendőr törzszászlós baleseti 
vizsgálót. Balatonalmádi Rendőrkapitányság vezetője magasabb 
beosztásba helyezte és kinevezte 2016. november 1. hatállyal 
Gazda Andrea főtörzsőrmestert járőrvezetőnek.

Munkájukhoz sok sikert kívánunk.
Stanka Mária r. őrnagy

Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Köszönet
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnökének, Lencse Sándornak a 

kezdeményezésére október 12-én és 22-én több mint negyvenen 
vettek részt a vörösberényi katolikus és református temető szépíté-
sében. Nagy Boldizsár és Boda Zoltán klubtagok irányításával fűnyí-
rást, takarítást végeztek, Faust Gyula református lelkipásztor vezeté-
sével pedig az elhanyagolt sírokat tették rendbe. A Honismereti és 
Városszépítő Kör, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is csatlakozott 
a munkálatokhoz. Szorgos kezek társadalmi munkában vágták a te-
mető kerítését befutó gazt, szépítették az elhanyagolt sírokat, fűré-
szelték a rossz helyen növő ágakat. 

A Civil pályázaton a Városszépítők által nyert pénzből Lencse Sán-
dor a temető virágosítására 60 tő krizantémot is vásárolt. Hálásan 
köszönjük minden szervezőnek, résztvevőnek példaértékű és önzet-
len munkáját!

Faust Zita

Polgárőr hírek
Mire az újság Önök előtt lesz, már novembert írunk.  De ma még 

süt a nap, olyan, mintha újra a tavasz jönne. De ez már itt az ősz, 
ezt látjuk járőrűzéseink során. Lakatok kerültek a nyaraló ingatla-
nokra, érezhetően kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. És 
látjuk az itt lévők füstölgő kéményeit. De látjuk azt is, hogy a köz-
lekedésben résztvevők még a nyári ütemben közlekednek. Veszélyes! 
Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok romlottak, a 
gyalogosok láthatósága is romlott. 

A közterületen, illetve járőrszolgálatban 186 órát töltöttünk a 
mai napig, de a Halottak Napja, illetve a Mindenszentek ünnepe 
kiemelt feladatot ad minden társunknak. 

A polgárőrség tagjai javasolják,
- hogy álljunk át az őszi-téli közlekedési viszonyokra. Vegyünk 

vissza a sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk egymással 
szembe. A téli gumi cserére is fel lehet készülni.

- ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat lát, hívja a rendőr-
séget, vagy bennünket

- lehetőség szerint csak számlával ellátott tüzelőt, (fát, szenet) ve-
gyen, és a fizetésnél hívjon egy ismerőst.

- minden begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy kémény 
nincs eldugulva.

- idegent ne engedjen a lakásába
Szeretnénk, ha az elkövetkező időben sem történne - bárki sérel-

mére - elkövetett bűncselekmény.  
Balogh Csaba elnök

KÖSZÖNET

A tobruki „Mics&Kiss” Kertészeti Árudának azért az 

önzetlen segítségért, amit a Hattyú bál és a városi 

rendezvények dekorációjához nyújtott.

Almádiért Közalapítvány

dr. Linczmayer László almádi rendőrkapitány

Fotó: Pászti György
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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

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

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.



Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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. 11. 15. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 11. 17. 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

23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

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

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 

Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 

Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 

Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András.

Városgondnokság hirdetményei 
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 

           +36 88 542 561

Arany-ezüst ékszerek készítése, javítása, vésése.
Kőfoglalás, gyöngyfűzés, elemcsere.

Kézműves ékszerek árusítása.

Karácsonyi AKCIÓ!

Minden készítés munkadíjából 10% kedvezmény.

Cím : Balatonalmádi, Jókai Mór u. ( Takarékszövetkezet mellett )

Nyitva : H-Sze 12.00-18.00, K-Cs  8.00-14.00, P 10.00-16.00



VARRÓTŰ TANODA
2008-ban Varrótű Tanoda néven nyitott műhelyt 
alakított ki Cz. Tóth Hajnalka, a Népművészet Mestere, 
népi iparművész, ahol saját gyűjtéséből a Bakony és 
a Balaton-felvidék népi hímzései mellett a magyar 
népművészet gazdagságát, sokszínűségét bemutató 
kiállítás látható. Megtekinthetjük a Sárköz gyöngyeit 
és a Balaton-mellék írott tojásait is. A Műhely-Galéria 
– látogatottsága, népszerűsége révén – felkerült 
Magyarország kulturális térképére. A több mint negyven 
év alatt készült alkotásokon keresztül bemutatja a magyar 
hímzéskultúra sokszínűségét. A kiállított alkotások nem 
csak Veszprém megye hímzéskultúrájából adnak átfogó 
képet, más vidékek hímzéseiből is számos feldolgozás 
született. Szabadrajzú fehérhímzések, gyapjúhímzések, 
szálszámolásos munkák és elsősorban a dunántúli 
úrihímzések láthatók a gyűjteményben, amelyek egy olyan 
művész munkái, aki eredményes kutatómunkájával a 
Bakony, a Balaton-felvidék népművészetének szakértőjévé 
vált.

A műhelyben található gyöngyékszerek a Sárköz gazdag 
gyöngyhagyományával ismertetik meg az érdeklődőket, 
akik a változatos gyöngygallérok, csaffringok, szorítkók 
mellett ma is hordható gyöngymunkákat is találnak. 

A Tanoda azonban nem csak kiállítás, hanem igazi 
népművészeti műhely is. Itt működik a Gránátalma 
hímzőkör, amely rendszeresen vesz részt népművészeti 
pályázatokon. (a XII. Országos Textiles Konferenciához 
kapcsolódó „Születéstől a gyermekszobáig” témában 
meghirdetett pályázaton II. díjat nyert). A Varrótű 
Tanoda minden nyáron népművészeti tábort hirdet 
fiataloknak, így örökítve tovább a hímzés és a gyöngyfűzés 
népi kultúráját. A szervezett táborokon kívül is lehetőség 
van arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek a magyar 
népi iparművészet ezen szeletével, egyedi bemutatókon 
vehetnek részt az érdeklődők, amelyek során nem csak 
a kiállítás tekinthető meg, hanem ízelítőt kapnak a 
hímzések, gyöngyékszerek készítésének folyamatából is.

Almádi Értéktár


