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A Balaton Játékpont kiköltözött a 
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A júliusi strandi animáció képei, a fotókat az Almádiért Közalapítvány munkatársai készítették.
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A jó hangulatú fesztiválokhoz a lakosság türelme is kell!

Kedves Almádi Lakosok! Tisztelt Nyaralók, Fesztiválozók!
Évről évre egyre sikeresebb nyári programokkal várja Önöket a vendégváró város, Balatonalmádi. Az idei szezon 
közkedvelt hagyományos eseményein, az Almádi Napokon és a Hungarikum Fesztiválon már eddig is sok ezren 
szórakoztak városunkban.
Augusztus 4-én, pénteken este útjára indul Balatonalmádi legnagyobb rendezvénye, a XIV. Almádi Borfesztivál, 
amely 17 napon keresztül ezreket szórakoztat a Wesselényi strand bejárata előtti fesztiválterületen. Az 
északi part egyik legsikeresebb rendezvényének mottója idén sem változott: Élmény, szórakozás, barátság és 
vendégszeretet. Ennek jegyében állították össze a kínálatot a rendező Pannónia Kulturális Központ munkatársai 
is.
A Szent Erzsébet liget árnyas platánfái alatt az ország húsz kiváló borászata kínálja minőségi borait.  A gazdag étel- 
és italválaszték, a borászatok kínálata mellett az esti kulturális programok jelentik a fesztivál másik meghatározó 
vonzerejét. Az országosan ismert sztárvendégek, a helyi és környékbeli ének- és táncegyüttesek mellett kiváló 
zenekarok gondoskodnak a feledhetetlen hangulatról. Mindezek együttesen olyan élményt jelentenek, amelyeket 
sokáig nem felejtünk el. Az Almádi Borfesztivál a számtalan rendezvény, fesztivál sorában igen rangos helyet 
vívott ki magának. Mára már az ország távolabbi vidékeiről is rendszeresen visszatérnek a látogatók. Egyre 
többen időzítik szabadságukat az Almádi Borfesztivál idejére.
Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy városunkban jól érezzék magukat, s a következő években is hozzánk 
jöjjenek vissza. Balatonalmádi a turizmusra épít, bevételeinek jelentős része is ebből származik. Fesztiváljaink 
szervezésénél természetesen nem feledkezhetünk meg azokról sem, akik itt élnek, s akik a napi munka után 
pihenni szeretnének.
Tudjuk, hogy a Wesselényi strand előtti programok – főleg a zenés műsorok – felhallatszanak a távolabbi 
utcákban élőkhöz is. Célunk, hogy kompromisszumos megoldást találjunk. Szeretnénk, ha mindenki kellemesen 
töltené a nyári időszakot. Ennek sikeréhez kérek mindenkitől pozitív hozzáállást, és a nyári időszakra egy kicsivel 
több türelmet.
Ezen gondolatok jegyében hívom Önöket a XIV. Almádi Borfesztivál eseményeire.
Kellemes szórakozást és szép almádi élményeket kívánok mindenkinek:

Keszey János, Balatonalmádi polgármestere

Almádi Borfesztivál
2017. augusztus 4-20.

Hagyomány és érték

XIV.
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2017. augusztus Krónika
A Magyar Néprajzi Társaság 1996-ban alapította a „PRO 

ETHNOGRAPHIA MINORITATUM” emlékérmet. Az emlékérmet 
kaphatja az a magyarországi néprajzkutató, aki a hazai nemzetiségek és a 
határon túli magyar kisebbségek hagyományos kultúrájának kutatásában 
kiemelkedő eredményt ért el. Magas kitüntetése alkalmából szívből gratu-
lálunk városunk neves szülöttének, a helyi Értéktár Bizottság elnökének, 
Dr. Gráfik Imrének, a kiváló néprajztudósnak.

Magocskák Alapítvány hírei
Nyáron is folytatódik a munka az alapítványnál, és előkészítési 

szakaszba lépett a tavaszi Jótékonysági Est 532.800 Ft-os bevételé-
nek felhasználása. A Bajcsy-úti óvoda udvarán mezítlábas ösvényt 
alakítanak ki, ami nemcsak élmény, de a talpizmokat is edzi és fej-
leszti a mozgáskoordinációt. A Mogyoró úti ovi udvarán ütéscsilla-
pító és további udvari játékok telepítése valósul meg a bevételből, 
a kuratórium által elfogadott tervek szerint. A fotó egyelőre csak 
példa, reméljük, hamarosan az almádi ovi mezítlábas ösvényét, és 
új udvari eszközeit is bemutathatjuk!

A Magocskák Alapítvány Csapata

Világsztárral zenélt együtt 
Pribojszky Mátyás! 

Hogy hogy történt, elmondja ő, a saját szavaival: 
„Július közepén a Veszprém Arénában Sir Tom Jones előzenekaraként 
játszottunk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a felkérés! Köszön-
jük a VeszprémFest-nek, Mészáros Zoltánnak és természetesen Tom 
Jones angol managementjének, hogy minket választottak. Fellépni 
egy világsztár előtt valóban óriási dolog, de ugyanakkor felelősség és 
nem minden esetben a leghálásabb, hiszen a Közönség ilyenkor nem 
az előzenekarra kíváncsi, hanem alig várja a főhős koncertjét, ami 
teljesen normális és helyénvaló. Már a délutáni zenekari beállásnál 
is ott füleltek a legendás sztár kiváló zenészei, mosolyogtak, majd 
a komplett koncertünket is végighallgatták, megtapsolták néhány 
száz korábban érkező vendéggel együtt. Szerintem és a Közönség 
visszajelzéséből ítélve is, nagyon kerek, kellemes felvezető műsort 
játszottunk. Miután meghajoltunk, megtapsoltak bennünket, sőt 
vissza is hívtak volna, de egy világsztár koncertjén nagyon komoly 
szabályok vannak, nagyon pontosan kell működnie mindennek. 
Szóval megtapsoltak, meghajoltunk, elköszöntünk, bementünk 
az öltözőnkbe. Ilyenkor a muzsikus kicsit örül, hogy jól sikerült a 
fellépés, a back stage-ben leül, kifújja magát, felpukkant egy üveg 
sört, átbeszélik a történteket a zenésztársakkal. Már csak alsónad-
rágban voltam, hiszen a koncert után az ember átöltözik (koncertre 
meg felöltözik), szóval készültem a csapattal, hogy kimegyünk a né-
zőtérre és végighallgatjuk a legenda koncertjét, amikor megjelent 
Tom Jones zenekarának vezetője, Gary Wallis (!) (Pink Floyd, Mike 
and the Mechanics, Duran Duran, Bonnie Tyler, Nick Kershaw, 
Jean-Michel Jarre...és még rengeteg további világsztár dobosa, „ütős 
hangszerese”, zenei rendező, producer) valamint további három ki-
váló zenésze és megkérdezték tőlem, hogy maradok-e, mert nekik 
annyira tetszett a mi koncertünk és az én szájharmonika játékom, 
hogy megbeszélték főnökükkel, hogy szeretnének felhívni az utol-
só számukban... Atyaég, ez komoly? Nagyon sok elismert művész-
szel játszhattam együtt az elmúlt több, mint 20 évben, na de egy 
igazi világsztárral? Ráadásul Ők hívnak... Természetesen IGEN, 
mondtam. Majd minden pontosan úgy történt, ahogy megbeszél-
ték velem. Jöttek, szóltak, felhívtak, szólóztattak. Nagyon nagy él-
mény és megtiszteltetés volt ez számomra. Még most is ott vagyok 
kicsit és hallom, ahogy maga Sir Tom Jones konferálja: „Matt on 
harmonica!”....Még egyszer nagyon Köszönöm Tisztelettel. Szá-
momra ez bizony eddigi életem legnagyobb élménye volt.” 
Gratulálunk, Matyi, nagyon büszkék vagyunk rád! 
Pribojszki Mátyás Band fellép augusztus 13-án a Balatonalmádi Borfesztiválon

Fotó: Andelka Carica Savovic

Jobb úton Veszprém felől
Pályázati pénzeknek köszönhetően még ebben az esztendő-

ben megújul a Szentkirályszabadja és Veszprém közötti útsza-
kasz, melyen már most is sebességkorlátozás van érvényben 
rossz minősége miatt – tudtuk meg Veszprém megye fejlesztési 
biztosától, dr. Kovács Zoltántól, aki a veszprémi megyeházán 
tájékoztatta a sajtó munkatársait arról a közel 7,5 milliárd fo-
rintos fejlesztésről, melynek az említett szakasz is részese.

A Miniszterelnökség 
területi közigazgatá-
sért felelős államtitkára 
kiemelte, hogy ezút-
tal prioritást kaptak a 
megye másod- és har-
madrendű útjainak 
azon szakaszai, melyek 
az elmúlt években a 
fokozott igénybevétel, 
illetve az elhasználódás 
következtében megle-
hetősen tönkrementek

Kovács Zoltán hozzátette: a megye a Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázatából származó 2 milliárd 870 millió fo-
rintból 24,6 kilométernyi útszakasz megújítására biztosít fedezetet. 
Túl ezen – hazai forrásból származó 4 milliárd 640 millió forintból 
– újabb 45 kilométernyi útszakasz újul meg.

Megújul tehát a Szentkirályszabadja és Balatonalmádi közti út, 
felújítják a bakonyszentkirályi út egy szakaszát, valamint a Nagy-
gyimót és Dáka, az Ajka és Pápa közti út noszlopi szakaszát, to-
vábbá a Lovas és Balatonfüred, a Devecser és Pápa közti utakat. 
A „menekülő útnak” nevezett cseszneki és olaszfalui bekötőutak is 
megújulhatnak. Uniós forrásból pedig felújítják a Devecser–Sümeg 
és a Nagyvázsony–Vigántpetend közti útszakaszt mintegy félmilli-
árd forintból.

Kovács Zoltán szólt arról is, hogy – mint arról már korábban 
kormányzati döntés is született – valamennyi megyei jogú város-
nak összeköttetést kell biztosítani az autópályával, így sor kerül a 
Balatonakarattya–Balatonfűzfő útszakasz tervezett összekötésére is 
az M7-es autópályával. Ez – hangsúlyozta – jelentős lépés lesz a 
gyorsabb, biztonságosabb közlekedés eléréséért.

Az elmúlt esztendőben (ugyancsak a TOP révén) már 35 kilomé-
ternyi útszakaszt felújítottak 4 milliárd forintból.

Tábla is jelzi Szentkirályszabadja és Veszprém 
között, hogy rossz az út minősége

Kovács Zoltán (balról) és Fenyvesi Zoltán a sajtótájékoztatón

A Veszprém megyei közgyűlés alelnöke, Fenyvesi Zoltán, 
rámutatott: a tervezett útfejlesztések eredményeképp javul a vidéken 
élő emberek életminősége, ugyanis a települések összeköttetésbe 
kerülnek a főutakkal.

A fórumon elhangzott az is, hogy a munkálatok már a nyáron 
elkezdődnek, s őszre be is fejeződnek.

Zatkalik

Olvasói versek
Benedek és Elek 

Szomorú a csigaélet 
Búsul mindig Benedek 
Szegény csiga elvesztette 

Kistestvérét, Eleket. 

Közben Elek nagy vidáman 
Felkúszott egy fűszálra 

Onnan nézi, merre élnek
Csigák még a világban. 

Csakhogy Elek tegnap este 
Jól megtömte kis hasát

S a zöld fűszál meghajolva 
Ledobta a kiscsigát. 

Potyognak a csigakönnyek
Jajveszékel Benedek 
Hiába a kutakodás 
Nem találja Eleket. 

Elek közben nagyot esett 
Elhajlott a csigaszem. 

De ő mégsem búsul tovább
Tovakúszik csendesen. 

Elek szomja olthatatlan 
Belekóstol mindenbe

Ismerkedik fűvel-fával, 
Nem törődik semmivel. 

Síró bátyus tovább kutat 
Bejár minden csigaösvényt 

Hátha rálel valahol még 
S megtalálja csigaöccsét. 

Elek most már nagyon fáradt, 
Elalszik egy fa alatt. 

Itt lel rá a hű bátyuska, 
S elviszi a jómadarat. 

Otthon alszik a két testvér, 
Összebújva, csendesen. 

Szuszog, piheg a két csiga, 
S a hold néz rájuk kedvesen. 

JVE
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2017. augusztus Krónika
A Magyar Néprajzi Társaság 1996-ban alapította a „PRO 

ETHNOGRAPHIA MINORITATUM” emlékérmet. Az emlékérmet 
kaphatja az a magyarországi néprajzkutató, aki a hazai nemzetiségek és a 
határon túli magyar kisebbségek hagyományos kultúrájának kutatásában 
kiemelkedő eredményt ért el. Magas kitüntetése alkalmából szívből gratu-
lálunk városunk neves szülöttének, a helyi Értéktár Bizottság elnökének, 
Dr. Gráfik Imrének, a kiváló néprajztudósnak.

Magocskák Alapítvány hírei
Nyáron is folytatódik a munka az alapítványnál, és előkészítési 

szakaszba lépett a tavaszi Jótékonysági Est 532.800 Ft-os bevételé-
nek felhasználása. A Bajcsy-úti óvoda udvarán mezítlábas ösvényt 
alakítanak ki, ami nemcsak élmény, de a talpizmokat is edzi és fej-
leszti a mozgáskoordinációt. A Mogyoró úti ovi udvarán ütéscsilla-
pító és további udvari játékok telepítése valósul meg a bevételből, 
a kuratórium által elfogadott tervek szerint. A fotó egyelőre csak 
példa, reméljük, hamarosan az almádi ovi mezítlábas ösvényét, és 
új udvari eszközeit is bemutathatjuk!

A Magocskák Alapítvány Csapata

Világsztárral zenélt együtt 
Pribojszky Mátyás! 

Hogy hogy történt, elmondja ő, a saját szavaival: 
„Július közepén a Veszprém Arénában Sir Tom Jones előzenekaraként 
játszottunk. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a felkérés! Köszön-
jük a VeszprémFest-nek, Mészáros Zoltánnak és természetesen Tom 
Jones angol managementjének, hogy minket választottak. Fellépni 
egy világsztár előtt valóban óriási dolog, de ugyanakkor felelősség és 
nem minden esetben a leghálásabb, hiszen a Közönség ilyenkor nem 
az előzenekarra kíváncsi, hanem alig várja a főhős koncertjét, ami 
teljesen normális és helyénvaló. Már a délutáni zenekari beállásnál 
is ott füleltek a legendás sztár kiváló zenészei, mosolyogtak, majd 
a komplett koncertünket is végighallgatták, megtapsolták néhány 
száz korábban érkező vendéggel együtt. Szerintem és a Közönség 
visszajelzéséből ítélve is, nagyon kerek, kellemes felvezető műsort 
játszottunk. Miután meghajoltunk, megtapsoltak bennünket, sőt 
vissza is hívtak volna, de egy világsztár koncertjén nagyon komoly 
szabályok vannak, nagyon pontosan kell működnie mindennek. 
Szóval megtapsoltak, meghajoltunk, elköszöntünk, bementünk 
az öltözőnkbe. Ilyenkor a muzsikus kicsit örül, hogy jól sikerült a 
fellépés, a back stage-ben leül, kifújja magát, felpukkant egy üveg 
sört, átbeszélik a történteket a zenésztársakkal. Már csak alsónad-
rágban voltam, hiszen a koncert után az ember átöltözik (koncertre 
meg felöltözik), szóval készültem a csapattal, hogy kimegyünk a né-
zőtérre és végighallgatjuk a legenda koncertjét, amikor megjelent 
Tom Jones zenekarának vezetője, Gary Wallis (!) (Pink Floyd, Mike 
and the Mechanics, Duran Duran, Bonnie Tyler, Nick Kershaw, 
Jean-Michel Jarre...és még rengeteg további világsztár dobosa, „ütős 
hangszerese”, zenei rendező, producer) valamint további három ki-
váló zenésze és megkérdezték tőlem, hogy maradok-e, mert nekik 
annyira tetszett a mi koncertünk és az én szájharmonika játékom, 
hogy megbeszélték főnökükkel, hogy szeretnének felhívni az utol-
só számukban... Atyaég, ez komoly? Nagyon sok elismert művész-
szel játszhattam együtt az elmúlt több, mint 20 évben, na de egy 
igazi világsztárral? Ráadásul Ők hívnak... Természetesen IGEN, 
mondtam. Majd minden pontosan úgy történt, ahogy megbeszél-
ték velem. Jöttek, szóltak, felhívtak, szólóztattak. Nagyon nagy él-
mény és megtiszteltetés volt ez számomra. Még most is ott vagyok 
kicsit és hallom, ahogy maga Sir Tom Jones konferálja: „Matt on 
harmonica!”....Még egyszer nagyon Köszönöm Tisztelettel. Szá-
momra ez bizony eddigi életem legnagyobb élménye volt.” 
Gratulálunk, Matyi, nagyon büszkék vagyunk rád! 
Pribojszki Mátyás Band fellép augusztus 13-án a Balatonalmádi Borfesztiválon

Fotó: Andelka Carica Savovic

Jobb úton Veszprém felől
Pályázati pénzeknek köszönhetően még ebben az esztendő-

ben megújul a Szentkirályszabadja és Veszprém közötti útsza-
kasz, melyen már most is sebességkorlátozás van érvényben 
rossz minősége miatt – tudtuk meg Veszprém megye fejlesztési 
biztosától, dr. Kovács Zoltántól, aki a veszprémi megyeházán 
tájékoztatta a sajtó munkatársait arról a közel 7,5 milliárd fo-
rintos fejlesztésről, melynek az említett szakasz is részese.

A Miniszterelnökség 
területi közigazgatá-
sért felelős államtitkára 
kiemelte, hogy ezút-
tal prioritást kaptak a 
megye másod- és har-
madrendű útjainak 
azon szakaszai, melyek 
az elmúlt években a 
fokozott igénybevétel, 
illetve az elhasználódás 
következtében megle-
hetősen tönkrementek

Kovács Zoltán hozzátette: a megye a Területfejlesztési Operatív 
Program (TOP) pályázatából származó 2 milliárd 870 millió fo-
rintból 24,6 kilométernyi útszakasz megújítására biztosít fedezetet. 
Túl ezen – hazai forrásból származó 4 milliárd 640 millió forintból 
– újabb 45 kilométernyi útszakasz újul meg.

Megújul tehát a Szentkirályszabadja és Balatonalmádi közti út, 
felújítják a bakonyszentkirályi út egy szakaszát, valamint a Nagy-
gyimót és Dáka, az Ajka és Pápa közti út noszlopi szakaszát, to-
vábbá a Lovas és Balatonfüred, a Devecser és Pápa közti utakat. 
A „menekülő útnak” nevezett cseszneki és olaszfalui bekötőutak is 
megújulhatnak. Uniós forrásból pedig felújítják a Devecser–Sümeg 
és a Nagyvázsony–Vigántpetend közti útszakaszt mintegy félmilli-
árd forintból.

Kovács Zoltán szólt arról is, hogy – mint arról már korábban 
kormányzati döntés is született – valamennyi megyei jogú város-
nak összeköttetést kell biztosítani az autópályával, így sor kerül a 
Balatonakarattya–Balatonfűzfő útszakasz tervezett összekötésére is 
az M7-es autópályával. Ez – hangsúlyozta – jelentős lépés lesz a 
gyorsabb, biztonságosabb közlekedés eléréséért.

Az elmúlt esztendőben (ugyancsak a TOP révén) már 35 kilomé-
ternyi útszakaszt felújítottak 4 milliárd forintból.

Tábla is jelzi Szentkirályszabadja és Veszprém 
között, hogy rossz az út minősége

Kovács Zoltán (balról) és Fenyvesi Zoltán a sajtótájékoztatón

A Veszprém megyei közgyűlés alelnöke, Fenyvesi Zoltán, 
rámutatott: a tervezett útfejlesztések eredményeképp javul a vidéken 
élő emberek életminősége, ugyanis a települések összeköttetésbe 
kerülnek a főutakkal.

A fórumon elhangzott az is, hogy a munkálatok már a nyáron 
elkezdődnek, s őszre be is fejeződnek.

Zatkalik

Olvasói versek
Benedek és Elek 

Szomorú a csigaélet 
Búsul mindig Benedek 
Szegény csiga elvesztette 

Kistestvérét, Eleket. 

Közben Elek nagy vidáman 
Felkúszott egy fűszálra 

Onnan nézi, merre élnek
Csigák még a világban. 

Csakhogy Elek tegnap este 
Jól megtömte kis hasát

S a zöld fűszál meghajolva 
Ledobta a kiscsigát. 

Potyognak a csigakönnyek
Jajveszékel Benedek 
Hiába a kutakodás 
Nem találja Eleket. 

Elek közben nagyot esett 
Elhajlott a csigaszem. 

De ő mégsem búsul tovább
Tovakúszik csendesen. 

Elek szomja olthatatlan 
Belekóstol mindenbe

Ismerkedik fűvel-fával, 
Nem törődik semmivel. 

Síró bátyus tovább kutat 
Bejár minden csigaösvényt 

Hátha rálel valahol még 
S megtalálja csigaöccsét. 

Elek most már nagyon fáradt, 
Elalszik egy fa alatt. 

Itt lel rá a hű bátyuska, 
S elviszi a jómadarat. 

Otthon alszik a két testvér, 
Összebújva, csendesen. 

Szuszog, piheg a két csiga, 
S a hold néz rájuk kedvesen. 

JVE



VÖRÖSBERÉNYI DIÁKOK ANGLIÁBAN 
JÁRTAK
2017. július 2-án a Vörösberényi Általános Iskola tanulói, tanárai 
és néhány szülő elindult egy élményekkel teli útra, az Egyesült Ki-
rályságba. Másfél napig tartott a buszos utazás, de minden percet 
kiélveztünk. 

Az odaútnál megálltunk a három folyó városában, Passauban. 
Szemügyre vettük a három folyó torkolatát és egy kellemes sétát 
tettünk. 

Hétfőn átkeltünk a Csalagúton, megnéztük Dover tengerpartját 
és a fehér sziklákat. Aznap még megcsodálhattuk Canterbury-ben 
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Óriási nemzetközi siker! A Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium csapata 
kiválóan szerepelt a washingtoni FIRST 
Global Challenge elnevezésű nemzetközi 
robotépítő olimpián.

A washingtoni megmérettetésre közel 160 országból utaztak fi-
atalok, iskolánkból egy nyolcfős csapat: Győri Csanád, Gyimesi 
Norbert, Hujber Ákos, Lami Szilvia, Ipkovich Ádám, Glósz Gergely, 
Bikki Gergely (csapatkapitány) és Bóka Ádám (szóvivő) és két kísé-
rőtanáruk Kanyó Péter és Simon Orsolya képviselte Magyarországot. 

A verseny Washington szívében, az előkészületekkel együtt négy 
napon át zajlott, amelynek végén gimnáziumunk csapata a 82. he-
lyet szerezte meg. Mivel az iskolában eddig nem volt hagyománya 
a robotika-versenyeken való részvételnek, az, hogy a minden évfo-
lyamból legalább egy diákot tömörítő csapat úgy összekovácsolódott 
a feszített tempójú felkészülés során, hogy a középmezőnyben sike-
rült végezniük, nagyszerű eredménynek számít. A diákok nemzetkö-
zi környezetben tanultak meg egymással kooperálni, egy adott célra 
alkalmas szerkezetet felépíteni és programozni. 

A csapat tagjai már most eldöntötték, hogy ősztől folytatják 
együtt a közös munkát, és elindulnak az FLL LEGO robotverseny 
fordulóin is. 

Nagy megtiszteltetés, hogy hazatértünk óta eredményünkről a saj-
tó, a rádió és a televízió is folyamatosan tudósít. 

A következőkben Hujber Ákos csapattag személyes élményeit ol-
vashatják. 

dr. Simon Orsolya ig.h.

Washington D. C. egy diák szemével

Szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen rendkívüli élmény-
ben lehetett részem. Nem minden nap jut el az ember ugyanis az 
Egyesült Államok fővárosába, Washington D. C.-be: egyrészt nem 
egy olcsó mulatság, másrészt nagyon hosszú az út odáig. Kinek mi, 
de nekem inkább az utóbbi volt a megterhelőbb.

Július 14-én indul-
tunk, kora hajnali órák-
ban. Először csak egy 
bemelegítő repülőút 
jött, Budapestről utaz-
tunk Brüsszelbe. Ott alig 
hogy kikeveredtünk a 
vámmentes boltok vége-
láthatatlan sorából, már 
álltunk is sorba a United 
Airlines 951-es járatára, 
és még ebédidő előtt úton voltunk a tengeren túlra. Arra a 8 órás iz-
galomra, ami a repülőn várt bennünket, senki sem tudott volna fel-
készíteni. Szerencsére a gép fedélzeti számítógépein volt pár érdekes 
film, amiből én személy szerint kettőt néztem meg egyhuzamban, 
de volt olyan csapattársam, aki 4 órán át megállás nélkül sorozatot 
nézett. Nem örültem még annyira a föld látványának, mint ezután 
az út után. Legalábbis addig...

Földet érés után a reptéri sorban állás az útlevél-ellenőrzéshez már 
semminek tűnt, a várakozás közben, hogy elüssük az időt, azt szá-
moltuk, hány másik First Globalra érkezett csapatot látunk a sorban 
előttünk és mögöttünk. Poggyászaink és a robot összegyűjtése után 
a kijárat felé vettük az irányt, ahol egy kedves szervező várt minket 

“Üdvözöljük!” magyar feliratú táblájával. Kérésére nehéz bőröndje-
iket a segítőkre hagytuk, minket pedig kisbuszokkal a szállásunkra, 
a George Washington Egyetem kollégiumába szállítottak. Ott átvet-
tük a szobáinkat és megismertük a helyi ízvilágot a McDonald’s és a 
Pizza Hut személyében, láttuk a várost esti fényekben, sőt, ellátogat-
tunk a három utcára lévő Fehér Házhoz is. 

Másnap megismerkedtünk a DAR Constitution Hall-lal, ver-
senyünk helyszínével, ami egy hatalmas koncertterem. Felderítő 
utakra indultunk felmérni a többi csapatokat és próbameccseket 
játszottunk, hogy hozzászokjunk a körülményekhez. Aznap kaptuk 
meg az első reggeli-csomagunkat, ami sajnos nem ért fel a magyar 
gyomor követelményeihez. A nap végén sétáltunk egyet a városban 
és meglátogattuk a szintén nem messze lévő Washington emlék-
művet. Ugyan a képeknél és a civilizáció órán tanultaknál másképp 
nézett ki élőben, azért áradt belőle a nagyság üzenete -- az ember 
kicsinek érezte magát mellette --, és hűen tükrözte a névadó George 
Washington személyiségét. (A városban egyébként minden második 
épületet és intézményt róla neveztek el.)

Második nap volt a verseny hivatalos megnyitója, ami lélegzetelál-
lító volt, már csak azért is, mert egész nap arra próbáltunk. Minden 
csapat kapott egy országzászlót és a ceremónia alatt mindenki azt 
lengette. Annyiféle országból és helyekről jöttek a csapatok, hogy 
a zászlók alatt az embereket már nem is lehetett látni. A megnyitó 
után a kollégiumban megismerkedtünk a szobatársainkkal, a pakisz-
táni csapat tagjaival, akikkel egyébként még mindig tartjuk a kap-
csolatot.

Július 17-18-án került sor a tényleges versenyre, amit élőben köz-
vetítettek is az interneten. Ezen a két napon nem volt megállás, egyik 
csapattól a másikig sürgölődtünk, a közös stratégiát beszéltük át és 
a saját robotunkon ügyködtünk. A két nap alatt 6 csapatmérkőzést 
játszottunk random módon mellénk sorsolt nemzetekkel szövetség-
be tömörülve. Ahhoz képest, hogy a versenynek óriási volt a tétje, 
számomra meglepő volt, hogy nagyon gyakran a csapatok segítettek 
egymásnak és így megismerték egymást. Mi így kerültünk baráti kap-
csolatba a brazil és az ír csapattal, a házigazda amerikai lánycsapattal 
és a szervezők körében is találtunk barátokat. Meglepetésünkre, a 
verseny második napján még egy magyar család is bejött meglátogat-
ni minket. A záróceremónián együtt örültünk Team Europe, azaz a 
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium sikerének. 

A verseny után, hogy kihasználjuk lehetőségeinket, még marad-
tunk pár napra. Teljesen körbejártuk Washingtont: ellátogattunk a 
Kapitóliumba és a Kongresszusi könyvtárba, az arlingtoni katonai 
temetőbe, a Mall körül található emlékművekhez, a National Air 
and Space Museum-ba és kalandoztunk a belvárosban. Nem ma-
radtunk azonban csak a városban: egy-egy napra ellátogattunk töb-
bek között a közeli Baltimore kikötővárosába, Philadelphiába, ahol 
megnéztük a civilizáció órán sokat emlegetett Independence Hallt, 
ahol 1776-ban a Függetlenségi Nyilatkozatot aláírták és nem sokkal 
később az amerikai alkotmány is megszületett, és New Yorkban is 
körülnéztünk a Time Square-ről, és a One World Trade Center 102. 
emeletéről. Mire a kirándulásunk a végéhez közeledett, a forróságból 
a csapat egyre jobban hazakívánkozott, mindenki egy jó adag pör-
költről álmodozott.

Július 24-én végül felkerekedtünk és visszafelé is megtettük a tá-
vot, de az út jelentős részét sikerült átaludnom. Magyarországi földet 
érésünkkor már az egész társaság tűkön ült, és ahogy a gép leszállt, 
az elsők között menekültem a friss magyar levegőre. Erre szokták azt 
mondani, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Számomra ez a 
kirándulás egy felejthetetlen élmény volt, remélem még sok hason-
lóban lehet részem. 

Hujber Ákos 9. A osztályos diák

a katedrálist és ellátogattunk Dickens városába, Rochesterbe. Este 
elfoglaltuk a Temze partján a szálláshelyeinket, a mobil házakat, 
amelyek kicsik, de szépek és otthonosak voltak. Kedden a fővárost 
fedeztük fel. Megtekintettük a kuriózumnak tekinthető zenés őr-
ségváltást, sétáltunk és mókusokat etettünk a Saint James Parkban. 
Bejártuk a Natural History Múzeum élményekben gazdag világát 
és a buszos városnézés során láttuk a Big Ben-t, a London Eye-t, a 
Trafalgár teret és a  Nelson-oszlopot. Elmentünk a Ritz Hotel és az 
Oxford Street mellett, majd átmentünk a Tower hídon. 

Szerdán a kenti grófságba indultunk, ahol megnéztük a káprázatos 
Leeds kastélyt. A kertben kipróbáltuk a labirintust, amelyben jót 
szórakoztunk, főleg, hogy egypáran állandóan eltévedtek. Délután 
vásárlási lehetőségünk volt, így a fontjainkat el tudtuk költeni a 
helyi üzletekben és ruhaboltokban.
Az ötödik napon 
Brightonba mentünk, 
ahol az Északi-tengerben 
lehetett fürdeni. Az angol 
strandolás után kipróbál-
tuk a világ első mólóra 
épitett vidámparkját. A 
szabadprogramok után pe-
dig megnéztük IV.György 
angol király nagy és cso-
dálatos Royal Pavillionját. 
Az utolsó programunk 
Greenwich-ben volt, ahol a 
Hajózási Múzeumot jártuk 
be és elindultunk hazafe-
lé. Visszaúton megálltunk 
Brugge-ben, ahol belga 
csokoládét és sültkrumplit 
ettünk. Szombaton végig 
utaztunk és közben an-
gol filmeket néztünk és 
totoztunk. A hét napos ki-
rándulás minden pillanatát 
élveztük, hiszen a barátok-
kal és a családdal voltunk, a nyelvtudásunkat hasznosíthattuk és 
rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Köszönjük a szervezőknek: Hajdú Gabi néninek és Schofhauzer 
Anita néninek ezt a felejthetetlen kalandot, amelyben részt vehet-
tünk!

Beődi Barbara 8.a. osztályos tanuló



VÖRÖSBERÉNYI DIÁKOK ANGLIÁBAN 
JÁRTAK
2017. július 2-án a Vörösberényi Általános Iskola tanulói, tanárai 
és néhány szülő elindult egy élményekkel teli útra, az Egyesült Ki-
rályságba. Másfél napig tartott a buszos utazás, de minden percet 
kiélveztünk. 

Az odaútnál megálltunk a három folyó városában, Passauban. 
Szemügyre vettük a három folyó torkolatát és egy kellemes sétát 
tettünk. 

Hétfőn átkeltünk a Csalagúton, megnéztük Dover tengerpartját 
és a fehér sziklákat. Aznap még megcsodálhattuk Canterbury-ben 
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Óriási nemzetközi siker! A Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium és Kollégium csapata 
kiválóan szerepelt a washingtoni FIRST 
Global Challenge elnevezésű nemzetközi 
robotépítő olimpián.

A washingtoni megmérettetésre közel 160 országból utaztak fi-
atalok, iskolánkból egy nyolcfős csapat: Győri Csanád, Gyimesi 
Norbert, Hujber Ákos, Lami Szilvia, Ipkovich Ádám, Glósz Gergely, 
Bikki Gergely (csapatkapitány) és Bóka Ádám (szóvivő) és két kísé-
rőtanáruk Kanyó Péter és Simon Orsolya képviselte Magyarországot. 

A verseny Washington szívében, az előkészületekkel együtt négy 
napon át zajlott, amelynek végén gimnáziumunk csapata a 82. he-
lyet szerezte meg. Mivel az iskolában eddig nem volt hagyománya 
a robotika-versenyeken való részvételnek, az, hogy a minden évfo-
lyamból legalább egy diákot tömörítő csapat úgy összekovácsolódott 
a feszített tempójú felkészülés során, hogy a középmezőnyben sike-
rült végezniük, nagyszerű eredménynek számít. A diákok nemzetkö-
zi környezetben tanultak meg egymással kooperálni, egy adott célra 
alkalmas szerkezetet felépíteni és programozni. 

A csapat tagjai már most eldöntötték, hogy ősztől folytatják 
együtt a közös munkát, és elindulnak az FLL LEGO robotverseny 
fordulóin is. 

Nagy megtiszteltetés, hogy hazatértünk óta eredményünkről a saj-
tó, a rádió és a televízió is folyamatosan tudósít. 

A következőkben Hujber Ákos csapattag személyes élményeit ol-
vashatják. 

dr. Simon Orsolya ig.h.

Washington D. C. egy diák szemével

Szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen rendkívüli élmény-
ben lehetett részem. Nem minden nap jut el az ember ugyanis az 
Egyesült Államok fővárosába, Washington D. C.-be: egyrészt nem 
egy olcsó mulatság, másrészt nagyon hosszú az út odáig. Kinek mi, 
de nekem inkább az utóbbi volt a megterhelőbb.

Július 14-én indul-
tunk, kora hajnali órák-
ban. Először csak egy 
bemelegítő repülőút 
jött, Budapestről utaz-
tunk Brüsszelbe. Ott alig 
hogy kikeveredtünk a 
vámmentes boltok vége-
láthatatlan sorából, már 
álltunk is sorba a United 
Airlines 951-es járatára, 
és még ebédidő előtt úton voltunk a tengeren túlra. Arra a 8 órás iz-
galomra, ami a repülőn várt bennünket, senki sem tudott volna fel-
készíteni. Szerencsére a gép fedélzeti számítógépein volt pár érdekes 
film, amiből én személy szerint kettőt néztem meg egyhuzamban, 
de volt olyan csapattársam, aki 4 órán át megállás nélkül sorozatot 
nézett. Nem örültem még annyira a föld látványának, mint ezután 
az út után. Legalábbis addig...

Földet érés után a reptéri sorban állás az útlevél-ellenőrzéshez már 
semminek tűnt, a várakozás közben, hogy elüssük az időt, azt szá-
moltuk, hány másik First Globalra érkezett csapatot látunk a sorban 
előttünk és mögöttünk. Poggyászaink és a robot összegyűjtése után 
a kijárat felé vettük az irányt, ahol egy kedves szervező várt minket 

“Üdvözöljük!” magyar feliratú táblájával. Kérésére nehéz bőröndje-
iket a segítőkre hagytuk, minket pedig kisbuszokkal a szállásunkra, 
a George Washington Egyetem kollégiumába szállítottak. Ott átvet-
tük a szobáinkat és megismertük a helyi ízvilágot a McDonald’s és a 
Pizza Hut személyében, láttuk a várost esti fényekben, sőt, ellátogat-
tunk a három utcára lévő Fehér Házhoz is. 

Másnap megismerkedtünk a DAR Constitution Hall-lal, ver-
senyünk helyszínével, ami egy hatalmas koncertterem. Felderítő 
utakra indultunk felmérni a többi csapatokat és próbameccseket 
játszottunk, hogy hozzászokjunk a körülményekhez. Aznap kaptuk 
meg az első reggeli-csomagunkat, ami sajnos nem ért fel a magyar 
gyomor követelményeihez. A nap végén sétáltunk egyet a városban 
és meglátogattuk a szintén nem messze lévő Washington emlék-
művet. Ugyan a képeknél és a civilizáció órán tanultaknál másképp 
nézett ki élőben, azért áradt belőle a nagyság üzenete -- az ember 
kicsinek érezte magát mellette --, és hűen tükrözte a névadó George 
Washington személyiségét. (A városban egyébként minden második 
épületet és intézményt róla neveztek el.)

Második nap volt a verseny hivatalos megnyitója, ami lélegzetelál-
lító volt, már csak azért is, mert egész nap arra próbáltunk. Minden 
csapat kapott egy országzászlót és a ceremónia alatt mindenki azt 
lengette. Annyiféle országból és helyekről jöttek a csapatok, hogy 
a zászlók alatt az embereket már nem is lehetett látni. A megnyitó 
után a kollégiumban megismerkedtünk a szobatársainkkal, a pakisz-
táni csapat tagjaival, akikkel egyébként még mindig tartjuk a kap-
csolatot.

Július 17-18-án került sor a tényleges versenyre, amit élőben köz-
vetítettek is az interneten. Ezen a két napon nem volt megállás, egyik 
csapattól a másikig sürgölődtünk, a közös stratégiát beszéltük át és 
a saját robotunkon ügyködtünk. A két nap alatt 6 csapatmérkőzést 
játszottunk random módon mellénk sorsolt nemzetekkel szövetség-
be tömörülve. Ahhoz képest, hogy a versenynek óriási volt a tétje, 
számomra meglepő volt, hogy nagyon gyakran a csapatok segítettek 
egymásnak és így megismerték egymást. Mi így kerültünk baráti kap-
csolatba a brazil és az ír csapattal, a házigazda amerikai lánycsapattal 
és a szervezők körében is találtunk barátokat. Meglepetésünkre, a 
verseny második napján még egy magyar család is bejött meglátogat-
ni minket. A záróceremónián együtt örültünk Team Europe, azaz a 
Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium sikerének. 

A verseny után, hogy kihasználjuk lehetőségeinket, még marad-
tunk pár napra. Teljesen körbejártuk Washingtont: ellátogattunk a 
Kapitóliumba és a Kongresszusi könyvtárba, az arlingtoni katonai 
temetőbe, a Mall körül található emlékművekhez, a National Air 
and Space Museum-ba és kalandoztunk a belvárosban. Nem ma-
radtunk azonban csak a városban: egy-egy napra ellátogattunk töb-
bek között a közeli Baltimore kikötővárosába, Philadelphiába, ahol 
megnéztük a civilizáció órán sokat emlegetett Independence Hallt, 
ahol 1776-ban a Függetlenségi Nyilatkozatot aláírták és nem sokkal 
később az amerikai alkotmány is megszületett, és New Yorkban is 
körülnéztünk a Time Square-ről, és a One World Trade Center 102. 
emeletéről. Mire a kirándulásunk a végéhez közeledett, a forróságból 
a csapat egyre jobban hazakívánkozott, mindenki egy jó adag pör-
költről álmodozott.

Július 24-én végül felkerekedtünk és visszafelé is megtettük a tá-
vot, de az út jelentős részét sikerült átaludnom. Magyarországi földet 
érésünkkor már az egész társaság tűkön ült, és ahogy a gép leszállt, 
az elsők között menekültem a friss magyar levegőre. Erre szokták azt 
mondani, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. Számomra ez a 
kirándulás egy felejthetetlen élmény volt, remélem még sok hason-
lóban lehet részem. 

Hujber Ákos 9. A osztályos diák

a katedrálist és ellátogattunk Dickens városába, Rochesterbe. Este 
elfoglaltuk a Temze partján a szálláshelyeinket, a mobil házakat, 
amelyek kicsik, de szépek és otthonosak voltak. Kedden a fővárost 
fedeztük fel. Megtekintettük a kuriózumnak tekinthető zenés őr-
ségváltást, sétáltunk és mókusokat etettünk a Saint James Parkban. 
Bejártuk a Natural History Múzeum élményekben gazdag világát 
és a buszos városnézés során láttuk a Big Ben-t, a London Eye-t, a 
Trafalgár teret és a  Nelson-oszlopot. Elmentünk a Ritz Hotel és az 
Oxford Street mellett, majd átmentünk a Tower hídon. 

Szerdán a kenti grófságba indultunk, ahol megnéztük a káprázatos 
Leeds kastélyt. A kertben kipróbáltuk a labirintust, amelyben jót 
szórakoztunk, főleg, hogy egypáran állandóan eltévedtek. Délután 
vásárlási lehetőségünk volt, így a fontjainkat el tudtuk költeni a 
helyi üzletekben és ruhaboltokban.
Az ötödik napon 
Brightonba mentünk, 
ahol az Északi-tengerben 
lehetett fürdeni. Az angol 
strandolás után kipróbál-
tuk a világ első mólóra 
épitett vidámparkját. A 
szabadprogramok után pe-
dig megnéztük IV.György 
angol király nagy és cso-
dálatos Royal Pavillionját. 
Az utolsó programunk 
Greenwich-ben volt, ahol a 
Hajózási Múzeumot jártuk 
be és elindultunk hazafe-
lé. Visszaúton megálltunk 
Brugge-ben, ahol belga 
csokoládét és sültkrumplit 
ettünk. Szombaton végig 
utaztunk és közben an-
gol filmeket néztünk és 
totoztunk. A hét napos ki-
rándulás minden pillanatát 
élveztük, hiszen a barátok-
kal és a családdal voltunk, a nyelvtudásunkat hasznosíthattuk és 
rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Köszönjük a szervezőknek: Hajdú Gabi néninek és Schofhauzer 
Anita néninek ezt a felejthetetlen kalandot, amelyben részt vehet-
tünk!

Beődi Barbara 8.a. osztályos tanuló
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Krónika
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! NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.03-08.31. között): 
hétfőtől szombatig 14-18 óra között ANIMÁCIÓ ÉS JÁTÉK 
A WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR 
MELLETT hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra 
között 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 

Augusztus 18-szeptember 15. – Könyvtár Galéria: Pál utcai fiúk 
– interaktív vándorkiállítás és rendezvénysorozat indult útjára a 
legendás Molnár Ferenc-regény születésének 110. évfordulóján. 
A Pál utcai fiúknak szentelt – és ezáltal a jövőre szintén évfordulós 
(140 éve született) szerzőre is emlékező - kiállítás több mint 10 
évig vándorol majd az országban – de a határon túli olvasókhoz 
is eljut. Paravánok, képek, játékok mutatják be a regény hőseit, 
művelődéstörténeti hátterét, jellegzetes, századfordulós tárgyait. 
A vándorkiállítás alapjául a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi 
kiállítása szolgál, az interaktív tartalmak kidolgozásában részt 
vállalt a Nemzeti Múzeum, a Vígszínház és a Móra Könyvkiadó, 
mint a könyv gondozója, a kiállítás koordinátora, helyszíneinek 
szervezője és háttérmunkálatainak intézője. 
Iskolai csoportoknak előzetes bejelentkezés a könyvtár 
telefonszámán: 88/542-514

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Augusztus 20-ig minden nap (vasárnap): XIV. ALMÁDI 
BORFESZTIVÁL a Wesselényi strand előtti rendezvényterületen.
Augusztus 11. péntek 18 óra: „Amikor a nap felkel” – Korzenszky 
Richárd OSB tihanyi perjel fotókiállításának megnyitója.
Augusztus 12. szombat 17 óra: Kisvakond. A FEGOLI 
Színtársulat gyermekelőadása.
Augusztus 12. szombat 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 16. szerda 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 18. péntek 10 óra: Mazsola és Tádé. Az Ametist 
Bábszínház előadása.
Augusztus 18. péntek 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 19. szombat 17.45 óra: Gryllus dalok – meseelőadás a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 20. vasárnap – Ünnepi műsor és tűzijáték 
Augusztus 24. csütörtök – Trianoni Szemle – kötetbemutató a 
Pannónia olvasótermében. 

Káptalanfüredi Fürdő Egyesület
Információ: 20/941 8883 (Kacskovics Lajos, elnök)

Augusztus 12-én szombaton 18 órakor kerül sor a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület és a Balatonalmádi Plébánia közös programjára a 
káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. A 
műsor Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 
Sudár Annamária és Heinczinger Mika (Misztrál együttes) Toldi 
estéje című előadása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
TALÁLT INGÓSÁGOKRA

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala az őrzésben lévő 
talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a be-
szolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a találó 
a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára. 

Az árverés ideje: 2017. szeptember hó 21 nap – 13.00 óra
Helye:  Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala
  padlásgaléria
  8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becsér-
tékeket is – a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadási időben (hétfő, 
szerda: 08 -16.00 óráig péntek: 08 -13.30 óráig) lehet megtekinteni. 

Az árverésre kerülő ingóságokat – valamint az első árverésen el nem 
adott - ingóságokat az árveréseket megelőzően 1 órával lehet megte-
kinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs. 

Az ingóságok használtak. 

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény (Vht.) 123. -129. §-ban leírt rendelkezések vonatkoz-
nak.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából:

Göndöcsné Sashegyi Csilla
igazgatási osztályvezető

Olvasói versek
EDE, HUBA, IZIDOR 
Három bocs az odú mélyén 

Ede, Huba, Izidor 
Összebújva melegednek, 

Erdőn, mezőn csend honol. 

Medveélet rendje szerint 
A tél az alvás ideje. 

Míg nem nyílik virág a fákon 
Horkol mélyen a sok medve. 

Három bocsszem ébren csillog
Téli álom rég elszállt. 

Medvebocsok régi vágya: 
Jaj, a tavasz jöjjön már! 

Fogytán már a csupros méz, 
S hiányzik a napsugár, 

Szaladgálás künn a réten, 
Messze még a nyaralás! 

Három bocs az odú mélyén 
Lehunyt szemmel szépen durmol, 

S álmában a tavaszt várja 
Ede, Huba és Izidor.

JVE

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Augusztus 11. péntek 7 órakor Kirándulás Vác Gödre. Találkozó 
a berényi posta előtt és ide ér vissza a busz.
Szeptember 6. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorákra 
Szeptember 13. szerda 16 órától Évadkezdő lecsóparti- zenés 
szüli napi rendezvény: a júliusban és augusztusban születettek 
köszöntése. Videoklip a horvátországi 3 napos útról: Krik - 
Plitvicei tavak
Szeptember 20. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorára 
Szeptember 27. szerda 16 órától  Nyári események dióhéjban 
Előadó: Lencse Sándor elnök; Videoklip a 4 országjáró 
kirándulásunkról: Győr-Paks-Aggtelek-Vác. Zenés szüli napi 
rendezvény: a szeptemberben születettek köszöntése. 

Parapács Balatoni Mesekör 

Következő időpontunk:  augusztus 21. hétfő 
18.30 óra Helyszín:  LEADER Hagyományőrző 
Kultúrközpont  Balatonalmádi-Vörösberény Ady E. u. 2.-6. 
Felnőtteket várunk, akik szeretnek mesét hallgatni és/vagy 
mondani. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

BOLHAPIAC 

Saját tulajdonú használt cikkek vására október 31-ig MINDEN 
VASÁRNAP 7-12-ig a piactéren. A kevés parkolóhely miatt 
kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.
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Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 

Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.03-08.31. között): 
hétfőtől szombatig 14-18 óra között ANIMÁCIÓ ÉS JÁTÉK 
A WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR 
MELLETT hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra 
között 

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514 (olvasószolgálat) 

Augusztus 18-szeptember 15. – Könyvtár Galéria: Pál utcai fiúk 
– interaktív vándorkiállítás és rendezvénysorozat indult útjára a 
legendás Molnár Ferenc-regény születésének 110. évfordulóján. 
A Pál utcai fiúknak szentelt – és ezáltal a jövőre szintén évfordulós 
(140 éve született) szerzőre is emlékező - kiállítás több mint 10 
évig vándorol majd az országban – de a határon túli olvasókhoz 
is eljut. Paravánok, képek, játékok mutatják be a regény hőseit, 
művelődéstörténeti hátterét, jellegzetes, századfordulós tárgyait. 
A vándorkiállítás alapjául a Petőfi Irodalmi Múzeum korábbi 
kiállítása szolgál, az interaktív tartalmak kidolgozásában részt 
vállalt a Nemzeti Múzeum, a Vígszínház és a Móra Könyvkiadó, 
mint a könyv gondozója, a kiállítás koordinátora, helyszíneinek 
szervezője és háttérmunkálatainak intézője. 
Iskolai csoportoknak előzetes bejelentkezés a könyvtár 
telefonszámán: 88/542-514

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 

Augusztus 20-ig minden nap (vasárnap): XIV. ALMÁDI 
BORFESZTIVÁL a Wesselényi strand előtti rendezvényterületen.
Augusztus 11. péntek 18 óra: „Amikor a nap felkel” – Korzenszky 
Richárd OSB tihanyi perjel fotókiállításának megnyitója.
Augusztus 12. szombat 17 óra: Kisvakond. A FEGOLI 
Színtársulat gyermekelőadása.
Augusztus 12. szombat 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 16. szerda 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 18. péntek 10 óra: Mazsola és Tádé. Az Ametist 
Bábszínház előadása.
Augusztus 18. péntek 20 óra: CSILLAGNYÍLÁS gálaműsor a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 19. szombat 17.45 óra: Gryllus dalok – meseelőadás a 
Pannónia nagytermében. 
Augusztus 20. vasárnap – Ünnepi műsor és tűzijáték 
Augusztus 24. csütörtök – Trianoni Szemle – kötetbemutató a 
Pannónia olvasótermében. 

Káptalanfüredi Fürdő Egyesület
Információ: 20/941 8883 (Kacskovics Lajos, elnök)

Augusztus 12-én szombaton 18 órakor kerül sor a Káptalanfüredi 
Fürdőegyesület és a Balatonalmádi Plébánia közös programjára a 
káptalanfüredi Angyalos Boldogasszony kápolna kertjében. A 
műsor Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából 
Sudár Annamária és Heinczinger Mika (Misztrál együttes) Toldi 
estéje című előadása. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
TALÁLT INGÓSÁGOKRA

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala az őrzésben lévő 
talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti. A jogosult a dologért a be-
szolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett, a találó 
a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára. 

Az árverés ideje: 2017. szeptember hó 21 nap – 13.00 óra
Helye:  Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatala
  padlásgaléria
  8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Az árverésre kerülő ingóságok listáját - mely tartalmazza a becsér-
tékeket is – a www.balatonalmadi.hu honlapon, vagy Balatonalmádi 
Közös Önkormányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sé-
tány 1. ) I. em. 30 iroda helységében ügyfélfogadási időben (hétfő, 
szerda: 08 -16.00 óráig péntek: 08 -13.30 óráig) lehet megtekinteni. 

Az árverésre kerülő ingóságokat – valamint az első árverésen el nem 
adott - ingóságokat az árveréseket megelőzően 1 órával lehet megte-
kinteni az árverés helyszínén. Előárverezési jog nincs. 

Az ingóságok használtak. 

Az árverés lefolytatására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 
LIII. törvény (Vht.) 123. -129. §-ban leírt rendelkezések vonatkoz-
nak.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából:

Göndöcsné Sashegyi Csilla
igazgatási osztályvezető

Olvasói versek
EDE, HUBA, IZIDOR 
Három bocs az odú mélyén 

Ede, Huba, Izidor 
Összebújva melegednek, 

Erdőn, mezőn csend honol. 

Medveélet rendje szerint 
A tél az alvás ideje. 

Míg nem nyílik virág a fákon 
Horkol mélyen a sok medve. 

Három bocsszem ébren csillog
Téli álom rég elszállt. 

Medvebocsok régi vágya: 
Jaj, a tavasz jöjjön már! 

Fogytán már a csupros méz, 
S hiányzik a napsugár, 

Szaladgálás künn a réten, 
Messze még a nyaralás! 

Három bocs az odú mélyén 
Lehunyt szemmel szépen durmol, 

S álmában a tavaszt várja 
Ede, Huba és Izidor.

JVE

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)

Augusztus 11. péntek 7 órakor Kirándulás Vác Gödre. Találkozó 
a berényi posta előtt és ide ér vissza a busz.
Szeptember 6. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorákra 
Szeptember 13. szerda 16 órától Évadkezdő lecsóparti- zenés 
szüli napi rendezvény: a júliusban és augusztusban születettek 
köszöntése. Videoklip a horvátországi 3 napos útról: Krik - 
Plitvicei tavak
Szeptember 20. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a vacsorára 
Szeptember 27. szerda 16 órától  Nyári események dióhéjban 
Előadó: Lencse Sándor elnök; Videoklip a 4 országjáró 
kirándulásunkról: Győr-Paks-Aggtelek-Vác. Zenés szüli napi 
rendezvény: a szeptemberben születettek köszöntése. 

Parapács Balatoni Mesekör 

Következő időpontunk:  augusztus 21. hétfő 
18.30 óra Helyszín:  LEADER Hagyományőrző 
Kultúrközpont  Balatonalmádi-Vörösberény Ady E. u. 2.-6. 
Felnőtteket várunk, akik szeretnek mesét hallgatni és/vagy 
mondani. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

BOLHAPIAC 

Saját tulajdonú használt cikkek vására október 31-ig MINDEN 
VASÁRNAP 7-12-ig a piactéren. A kevés parkolóhely miatt 
kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.



föléje sorakoznak a mosolygós uborkák. Az első sor után hat gerezd 
fokhagyma, a második sor után három meggylevél jön, amelyek kö-
zösen körülölelik a kapocsokrot és a tetejükre pedig megint kenyér. 
Ezután sózás úgy gondolomformán, ami egy maroknyi mennyiséget 
jelent. Forró vizet eresztek az egészre, hadd induljon be a forradalmi 
erjesztődés mielőbb. Három napnál előbb nekem még sohasem érett 
meg, - pedig volt már kánikula - de akkor mindig kikéretőzik a leve 
teteje, s ha már „feredőzik” a nagy befőttesüveg, akkor tényleg kész a 
különleges csemege.

Szinte sajnálom azokanak a nemzeteknek a gyermekeit, akik 
megfosztatnak ettől a nyári csemegétől, mert idehaza különösen a 
krumplistészta vagy zsíroskenyér igényli a társaságát. Lehet, hogy 

a bolgár uborkaleves, a görög tzatziki vagy az 
ukrán okroska ugyanilyen rajongótáborral bír, 
de azért mégsem cserélnék velük. Persze azért 
a kovászos uborkával is vigyázni kell, különö-
sen a vendéglőkben. Öten voltunk egy tikkadt 
nyári estén még az ántivilágban egy étterem-
ben és csodák-csodájára négyféle uborka volt 
az étlapon. Mindenki mást rendelt, csak ket-
ten voltunk „kovi ubi” kedvelők. Kijött a négy 
különbözőnek titulált savanyúság, de gyanú-
san hasonlítottak egymásra, mint az egypetéjű 
ikrek. Végigkóstoltuk tüstént és szomorúan 

állapítottuk meg, hogy bizony bolti egyenruhás ecetes uborka volt 
mindegyik. A viszahívott pincér azzal nyugtázta a panaszunkat, hogy 
esteleg elfelejtették az étlapot kiigazítani, mert reggel még bizisten 
volt! Azt már nem is firtattuk, hogy melyik reggelre gondolt...

Mindenütt csak egy uborka létezne nyelvileg is? Réges-régen 
még ugorka volt a becsületes neve, de a Dunántúl északi részén s 
azon belül a Balaton-felvidéken elterjedt a buborka, Tolnában meg 
bubor. Amint északabbra megyünk, Nógrádban már ihorka, sőt a 
tesvértelepülésünkön, Nyitragerencséren meg uhorká. Mindezek 
után meg kell említenünk az uborkaszezon bevonulását a kiállító-
termekbe. Antal Balázs „Uborkaszezon” címmel állította ki szellemes 
installációit és objektjeit Debrecenben. A pulykakakas kötelező elfo-
gyasztása mellett már csak ezért is érdemes lenne elmenni a kálvinista 
Rómába. Inkább oda, mint Brüsszelbe s ennek több oka van, de most 
csak a természet ellen való vétek érvemet ismételném el. Közismert 
lett ugyanis az a „brürokrata” [brüsszeli bürokrata] elképzelés, hogy az 
Európai Unióban csak egyenes uborkák forgalmazhatók. Pontosab-
ban: a 10 centiméteres uborka hosszában maximum 10 miliméteres 
görbület lehetett volna.  Szerencsére dugába dőlt az eurotörpök effaj-
ta íróasztal mögötti álma, de ahogy ismerjük őket, nem nyugszanak 
addig, amíg valami újabb „fából vaskarikát” ki nem ötlenek. Példát 
vehetnének a japánokról, akik ráálltak a kocka alakú dinnnye ter-
mesztésére és forgalmazására. Sikerük nem véletlen: ők nem akarták 
kötelezővé tenni ezt a kuriózumot a csendes-óceáni térségben.

Az öreg kontinensen meg más szelek járnak. Három apáca beállít a 
zödségeshez és kérnek négy uborkát. Felvonja a szemöldökét az árus 
és visszakérdez: „hárman vannak csak, minek a negyedik uborka?” 
A legájtatosabb apáca röptiben válaszol: ”hát azt megesszük majd”. 
Ilyenkor jut eszébe az embernek a térdszalagrend mottója:” Honi soit 
qui mal y pense!” III. Edward angol király ugyanis észrevette, hogy 
Salisbury grófnőjének tánc közben kikapcsolódott a harisnyakötője 
és ledéren a földre esett. Felhörrent tüstént a bálozó arisztokrácia, de a 
király észnél volt, felkapta az inkriminált, intim ruhadarabot és legott 
az egyik hős vitéze nyakába akasztotta ezen szavakkal: „Szégyen arra, 
aki rosszra gondol!” – s azon nyomban megalapította a térdszalagren-
det. Mi pedig kitűzhetjük a „kovi ubi” jelvényt. 

Czuczor Sándor
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Uborkaszezon? Sauergurkenzeit? Silly season?
Sokan hallották már ezt a kifejezést, de talán kevesebben tudják 

az igazi jelentését. Pedig pangást jelent, sőt holt időszakot, amikor 
nem ülésezik az országgyűlés, hivatalok fele állománnyal küzdenek a 
hőség, valamint az ilyenkor sem csökkenő forgalom ellen. Szabadság-
ra mennek a dolgozók a vállalatoknál is – már ahol megengedhetik 
maguknak. Egykor még az újságírók sem csócsálhattak semmi ko-
molyabb témát csak az uborka érését, szedését, esetleg eltevését. A 
bulvárlapok beszámoltak a hazai uborkaellátásról, gondosan kitérve a 
kígyóuborka és a salátauborka termésátlagaira, illetve a konzervubor-
ka kártevői elleni ádáz küzdelemre.

Tikkadt unalom lengheti be a fenti helye-
ket, de mindez persze nem érvényes a Balaton 
környékén serénykedő településekre. Ekkor 
köszönt be ugyanis a főidény és a végelátha-
tatlan sorokban érkező nyaralókat program-
dömpinggel várják. Nincs az az eldugott kis 
falu a partközelben, ahol két-három fesztivál, 
parádés kiállítás, hosszú bor-, sör vagy pálin-
kahét ne kezdődne egyéb eseményekről nem 
is szólva. Sürgölődik a vendégváró települé-
sek apraja-nagyja és az ember csak kapkodja 
a fejét, hogy hova is menjen. Maga Murphy 
is ellátogat ilyenkor kies vidékünkre és ugye „ami elromolhat, az el 
is romlik”. Vagy az időjárás, vagy a közlekedési lámpák, de ha más 
nincs, akkor az internet, a villany vagy a vízszolgáltatás akadozik me-
netrendszerűen.

Ha valami fantasztikus szerencse folytán egyik sem következne be, 
akkor a programok közzététele veszik el a helyi bürokrácia vagy kéz-
besítés bugyraiban. Hiába teszik fel az internetre, osztogatnak szóró-
lapokat vagy teszik közzé a helyi hírharsonában, a helyi lapok olyan 
késéssel kerülnek az olvasókhoz, hogy egy idő óta fordított kéthar-
mados többség érvényesül nálunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
általában huszadikán szédülnek be az újságok a postaládákba, ezáltal 
a hirdetések, meghívók és programok kétharmada elavul. Szívhatja az 
ember a fogát, hogy miket hagyott ki az eltelt három hét alatt. „Ott 
lettem volna, ha tudtam volna” – morog az átlagpolgár, miközben 
a fiatalok arra panaszkodnak, hogy semmi sincsen igazándiból. Így 
aztán legtöbb rendezvényen majdnem mindig ugyanazok üdvözlik 
egymást, akik egyébként meg is dolgoztak érte. Szerencséjükre a ba-
rátok, rokonok és ismerősök sem hagyják cserben őket.

Valójában pedig sok van, sőt dübörög a programdömping, de aki 
mégsem akarja megtalálni őket, az nem is fogja. Helyette aztán fog-
lalkozhat az uborka eltevésével, vagy a köznyelvben lerövidült „kovi 
ubi” kultusszal. Ezzel pedig már csak azért is kell foglalkozni, mert 
a házilag eltett kovászos uborkánál üdítőbb zöldség kevés kóvályog 
a köztudatban. Valaki az kovászos uborka ezer csodájáról értekezett 
nemrégiben, mások pedig a maguk féltett családi titkait osztják meg 
a félájult követőkkel. Jómagam akkor jövök izgalomba, amikor a pia-
con a rendes rücskös uborkákat kapor társaságában látom heverészni. 
Ezek közül a félkövér példányok a kiszemelt zsákmány részei és leg-
ott egy nejlonhzacskónyit vásárolok. Ekkora a nagy befőttesüvegem 
és majdnem mindig eltalálom a szükséges mennyiséget, akárcsak az 
uborkaáztatást. Nem kefélem őket, tisztálkodnak azok maguktól is, 
de újabban rendesen végignyalom a végüket, no meg behasogatom 
mindegyiket. Amíg csak karcoltam őket, a molettebbek nem voltak 
olyan ízesek, mint a karcsúak, de a tűvel vagy villával való szurkálást 
nem próbáltam még. Még utóbb kínzásnak tekintik Brüsszelben, 
vagy akár kínai kuruzslásnak, ha nem vigyázok. Az üveg aljára szá-
raz kenyérszeletek kerülnek, mindig olyan, ami éppen megmaradt, és 

Böjte Csaba és a gyermekkórus Almádiban
Az V. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-

ba  ferences szerzetes, a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar és újdonságképpen a Dévai Gyerekek látogat-
tak el július végén immár ötödször Balatonalmádiba. 

Előző nap  Csaba testvér Balatonfüreden a  Koloska-
völgyben szentmise keretében felszentelte a Gyermek Jézus - kegy-
helyet. Ahogy korábban fogalmazott: „Szeretném a magyarság figyel-
mét az élet felé fordítani. A gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden 
gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyerme-
ket nevelni – Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is 
befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.” 

Pénteken a hatvantagú gyermekkórus Vera és Gabi nővérrel érke-
zett a  Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár elé, ahol Bálint 
Sándor alpolgármester úr, valamint a Honismereti és Városszépí-
tő Kör,  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  illetve más közösségek 
önkéntesei  köszöntötték  őket. Erre ők azonnal egy szép énekkel 
válaszoltak.  A Zóna  étterem  finom ebédje után az almádiak ál-
tal  felajánlott  finom dinnyét, szilvát, almát, szedret  falatozhatták 
a gyerekek, köszönet érte a jólelkű adományozóknak. A Pannónia 
lépcsőjén megálltak egy csoportképre, hisz idén az EFOP-1.3.5-16-
2016-00503 számú  Római Katolikus Plébánia Közösségi szerep-
vállalás erősítése című pályázat keretében minden gyermek „TÜN-
DÉRKERT” feliratú egyensapkát és pólót kapott ajándékul.

A következő ajándék a szökőkútnál kapható  híresen fi-
nom Amaretto fagyi volt, melyet boldogan nyalogattak el a gyerekek. 
Ezután végre a Balaton, a Wesselényi strand következett! A Strand-
könyvtárnál találtak árnyékot a gondos nővérek. A gyerekek egy ré-
sze azonnal fürödni indult, Hidasi Ferenc ismét úszóleckéket tartott 
az érdeklődőknek. Akadt, aki a Balaton Játékpontnál ügyeskedett, 
mások a Nők a Balatonért Egyesület óriási környezetvédelmi játé-
kán „hajózták körbe” a Balatont. Nagyon tetszett mindenkinek az 
idén újra kiadott játék, a nővérek feltett szándéka Erdélyről is egy 
hasonlót készíteni.

Csaba testvér a Dévai Gyerekekkel csak később,  fél négy körül 
lépett a Szaturnusz vitorlás hajóról az almádi mólóra, ahonnan gya-
log követték a strandra a többieket. Már útközben kiderült, hogy 
az egyik fiatalembernek a sok táncolástól  váratlanul  kettévált a 
bőrcsizmája. Hiába próbáltak az almádiak telefonon cipészt talál-
ni, nem sikerült. Ekkor szerencsére megjelent a Polgárőrség elnö-
ke, Balogh Csaba, aki azonnal intézkedett, és egy óra múlva már 
örömmel hozta az elkészült cipőt. 

Csaba testvér a Vitorlás Büfénél telepedett le a tíz gyerekkel, ahol 
finom halakat ettek. A tó partján halat illik enni!

A  strandolás után  a  Hungarikum  Fesztiválon Keszey  János pol-

gármester úr köszöntője után a Dévai gyerekek táncoltak, a kórus 
szebbnél szebb dalokat énekelt, Csaba testvér pedig  szentmisére 
hívta a jelenlevőket a Zenepavilonhoz.

Ahogy később írta: „Dévai gyermekeink Szent László zászlaja alatt, 
tánccal, énekkel hívták a fesztiválra összegyűlt Balatonalmádi testvé-
reinket szentmisére!!Legnagyobb ámulatomra az emberek valóban ott-
hagyták a fesztivált, a sok finom sült kacsát, kolbászt, halat és eljöttek 
mind,  mind  a szentmisére, hogy találkozzanak az emberiség legna-
gyobb barátjával, Jézus Krisztussal! Megszeppentem egy picit, mikor 
láttam, hogy kiürül a tér, és mindenki elindul a távolban lévő oltár 
felé, de aztán a misén imádkoztunk a sok finomságot áruló kereske-
dőkért is, hogy a nagy melegben minden portékájuk találjon vevőre!! 
Hálás szeretettel gondolok a Balatonalmádi testvéreinkre, Csaba t. 

A kórus az előző években szovátai kulturális központjuk a Maria-
num Tündérkert Kolostor felépítésére, berendezésére, most a fenn-
tartási költségekre gyűjtött.

A Zenepavilonnál kez-
dődő  szentmisét Csaba 
testvér mutatta be Szabó 
János helyi plébános  és 
Paál Sándor Ede káp-
lán  koncelebrálásával. 
Szentbeszédében arról 
is beszélt, Szent László 
példáján merjünk tenni 
egymásért, hazánkért, 
legyünk jókedvűek, vi-
dámak, egy jó vicc sok-
szor megoldja a problé-
mát. 

A programokról videófelvételt láthatnak a YouTubon a Gyermek 
Jézus Stúdió, a Regina TV és Zsuffa Kálmán oldalán.

Töltési Erzsébet

Hálás köszönet a támogatóknak:

Szent Imre Római Katolikus Plébánia  EFOP-1.3.5-16-2016-
00503 számú  pályázat
Balatonalmádi Város Önkormányzata
Turisztikai Egyesület
Blázsi Kertészet
Polgárőrség, Balogh Csaba elnök
Liget Kávéház
Vitorlás Étterem Wesselényi Strand
Amaretto Fagyizó Varga Tamás
Zóna Étterem
Balatonalmádi Városgondnokság
Benedek Gyuláné, Gaál Ildikó, Hegyi Ilona, Eglesz Gézáné, Kis-
hegyi Elek, Káplán György, Kertész  Tamásné,   Kravácz  Valé-
ria, Kurtán Zsuzsanna, Márkus Henrietta, Molnár Jánosné, Novák 
Béla, Miklós Gyula és Sarolta, Perus Zsuzsanna, Révainé Antal Ani-
kó Szászné Süle Annamária, Tene Árpádné, Zaharovits Sándor és 
Márta, Zsuffa Kálmán és sokan mások

Foto Kishegyi Elek és Molnár Jánosné Éva

Modern uborka

Szentmise a Zenepavilonnál

A plébániai pályázatból vett Tündérkert-es pólóban és sapkával a gyerek



föléje sorakoznak a mosolygós uborkák. Az első sor után hat gerezd 
fokhagyma, a második sor után három meggylevél jön, amelyek kö-
zösen körülölelik a kapocsokrot és a tetejükre pedig megint kenyér. 
Ezután sózás úgy gondolomformán, ami egy maroknyi mennyiséget 
jelent. Forró vizet eresztek az egészre, hadd induljon be a forradalmi 
erjesztődés mielőbb. Három napnál előbb nekem még sohasem érett 
meg, - pedig volt már kánikula - de akkor mindig kikéretőzik a leve 
teteje, s ha már „feredőzik” a nagy befőttesüveg, akkor tényleg kész a 
különleges csemege.

Szinte sajnálom azokanak a nemzeteknek a gyermekeit, akik 
megfosztatnak ettől a nyári csemegétől, mert idehaza különösen a 
krumplistészta vagy zsíroskenyér igényli a társaságát. Lehet, hogy 

a bolgár uborkaleves, a görög tzatziki vagy az 
ukrán okroska ugyanilyen rajongótáborral bír, 
de azért mégsem cserélnék velük. Persze azért 
a kovászos uborkával is vigyázni kell, különö-
sen a vendéglőkben. Öten voltunk egy tikkadt 
nyári estén még az ántivilágban egy étterem-
ben és csodák-csodájára négyféle uborka volt 
az étlapon. Mindenki mást rendelt, csak ket-
ten voltunk „kovi ubi” kedvelők. Kijött a négy 
különbözőnek titulált savanyúság, de gyanú-
san hasonlítottak egymásra, mint az egypetéjű 
ikrek. Végigkóstoltuk tüstént és szomorúan 

állapítottuk meg, hogy bizony bolti egyenruhás ecetes uborka volt 
mindegyik. A viszahívott pincér azzal nyugtázta a panaszunkat, hogy 
esteleg elfelejtették az étlapot kiigazítani, mert reggel még bizisten 
volt! Azt már nem is firtattuk, hogy melyik reggelre gondolt...

Mindenütt csak egy uborka létezne nyelvileg is? Réges-régen 
még ugorka volt a becsületes neve, de a Dunántúl északi részén s 
azon belül a Balaton-felvidéken elterjedt a buborka, Tolnában meg 
bubor. Amint északabbra megyünk, Nógrádban már ihorka, sőt a 
tesvértelepülésünkön, Nyitragerencséren meg uhorká. Mindezek 
után meg kell említenünk az uborkaszezon bevonulását a kiállító-
termekbe. Antal Balázs „Uborkaszezon” címmel állította ki szellemes 
installációit és objektjeit Debrecenben. A pulykakakas kötelező elfo-
gyasztása mellett már csak ezért is érdemes lenne elmenni a kálvinista 
Rómába. Inkább oda, mint Brüsszelbe s ennek több oka van, de most 
csak a természet ellen való vétek érvemet ismételném el. Közismert 
lett ugyanis az a „brürokrata” [brüsszeli bürokrata] elképzelés, hogy az 
Európai Unióban csak egyenes uborkák forgalmazhatók. Pontosab-
ban: a 10 centiméteres uborka hosszában maximum 10 miliméteres 
görbület lehetett volna.  Szerencsére dugába dőlt az eurotörpök effaj-
ta íróasztal mögötti álma, de ahogy ismerjük őket, nem nyugszanak 
addig, amíg valami újabb „fából vaskarikát” ki nem ötlenek. Példát 
vehetnének a japánokról, akik ráálltak a kocka alakú dinnnye ter-
mesztésére és forgalmazására. Sikerük nem véletlen: ők nem akarták 
kötelezővé tenni ezt a kuriózumot a csendes-óceáni térségben.

Az öreg kontinensen meg más szelek járnak. Három apáca beállít a 
zödségeshez és kérnek négy uborkát. Felvonja a szemöldökét az árus 
és visszakérdez: „hárman vannak csak, minek a negyedik uborka?” 
A legájtatosabb apáca röptiben válaszol: ”hát azt megesszük majd”. 
Ilyenkor jut eszébe az embernek a térdszalagrend mottója:” Honi soit 
qui mal y pense!” III. Edward angol király ugyanis észrevette, hogy 
Salisbury grófnőjének tánc közben kikapcsolódott a harisnyakötője 
és ledéren a földre esett. Felhörrent tüstént a bálozó arisztokrácia, de a 
király észnél volt, felkapta az inkriminált, intim ruhadarabot és legott 
az egyik hős vitéze nyakába akasztotta ezen szavakkal: „Szégyen arra, 
aki rosszra gondol!” – s azon nyomban megalapította a térdszalagren-
det. Mi pedig kitűzhetjük a „kovi ubi” jelvényt. 

Czuczor Sándor
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Uborkaszezon? Sauergurkenzeit? Silly season?
Sokan hallották már ezt a kifejezést, de talán kevesebben tudják 

az igazi jelentését. Pedig pangást jelent, sőt holt időszakot, amikor 
nem ülésezik az országgyűlés, hivatalok fele állománnyal küzdenek a 
hőség, valamint az ilyenkor sem csökkenő forgalom ellen. Szabadság-
ra mennek a dolgozók a vállalatoknál is – már ahol megengedhetik 
maguknak. Egykor még az újságírók sem csócsálhattak semmi ko-
molyabb témát csak az uborka érését, szedését, esetleg eltevését. A 
bulvárlapok beszámoltak a hazai uborkaellátásról, gondosan kitérve a 
kígyóuborka és a salátauborka termésátlagaira, illetve a konzervubor-
ka kártevői elleni ádáz küzdelemre.

Tikkadt unalom lengheti be a fenti helye-
ket, de mindez persze nem érvényes a Balaton 
környékén serénykedő településekre. Ekkor 
köszönt be ugyanis a főidény és a végelátha-
tatlan sorokban érkező nyaralókat program-
dömpinggel várják. Nincs az az eldugott kis 
falu a partközelben, ahol két-három fesztivál, 
parádés kiállítás, hosszú bor-, sör vagy pálin-
kahét ne kezdődne egyéb eseményekről nem 
is szólva. Sürgölődik a vendégváró települé-
sek apraja-nagyja és az ember csak kapkodja 
a fejét, hogy hova is menjen. Maga Murphy 
is ellátogat ilyenkor kies vidékünkre és ugye „ami elromolhat, az el 
is romlik”. Vagy az időjárás, vagy a közlekedési lámpák, de ha más 
nincs, akkor az internet, a villany vagy a vízszolgáltatás akadozik me-
netrendszerűen.

Ha valami fantasztikus szerencse folytán egyik sem következne be, 
akkor a programok közzététele veszik el a helyi bürokrácia vagy kéz-
besítés bugyraiban. Hiába teszik fel az internetre, osztogatnak szóró-
lapokat vagy teszik közzé a helyi hírharsonában, a helyi lapok olyan 
késéssel kerülnek az olvasókhoz, hogy egy idő óta fordított kéthar-
mados többség érvényesül nálunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
általában huszadikán szédülnek be az újságok a postaládákba, ezáltal 
a hirdetések, meghívók és programok kétharmada elavul. Szívhatja az 
ember a fogát, hogy miket hagyott ki az eltelt három hét alatt. „Ott 
lettem volna, ha tudtam volna” – morog az átlagpolgár, miközben 
a fiatalok arra panaszkodnak, hogy semmi sincsen igazándiból. Így 
aztán legtöbb rendezvényen majdnem mindig ugyanazok üdvözlik 
egymást, akik egyébként meg is dolgoztak érte. Szerencséjükre a ba-
rátok, rokonok és ismerősök sem hagyják cserben őket.

Valójában pedig sok van, sőt dübörög a programdömping, de aki 
mégsem akarja megtalálni őket, az nem is fogja. Helyette aztán fog-
lalkozhat az uborka eltevésével, vagy a köznyelvben lerövidült „kovi 
ubi” kultusszal. Ezzel pedig már csak azért is kell foglalkozni, mert 
a házilag eltett kovászos uborkánál üdítőbb zöldség kevés kóvályog 
a köztudatban. Valaki az kovászos uborka ezer csodájáról értekezett 
nemrégiben, mások pedig a maguk féltett családi titkait osztják meg 
a félájult követőkkel. Jómagam akkor jövök izgalomba, amikor a pia-
con a rendes rücskös uborkákat kapor társaságában látom heverészni. 
Ezek közül a félkövér példányok a kiszemelt zsákmány részei és leg-
ott egy nejlonhzacskónyit vásárolok. Ekkora a nagy befőttesüvegem 
és majdnem mindig eltalálom a szükséges mennyiséget, akárcsak az 
uborkaáztatást. Nem kefélem őket, tisztálkodnak azok maguktól is, 
de újabban rendesen végignyalom a végüket, no meg behasogatom 
mindegyiket. Amíg csak karcoltam őket, a molettebbek nem voltak 
olyan ízesek, mint a karcsúak, de a tűvel vagy villával való szurkálást 
nem próbáltam még. Még utóbb kínzásnak tekintik Brüsszelben, 
vagy akár kínai kuruzslásnak, ha nem vigyázok. Az üveg aljára szá-
raz kenyérszeletek kerülnek, mindig olyan, ami éppen megmaradt, és 

Böjte Csaba és a gyermekkórus Almádiban
Az V. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-

ba  ferences szerzetes, a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkar és újdonságképpen a Dévai Gyerekek látogat-
tak el július végén immár ötödször Balatonalmádiba. 

Előző nap  Csaba testvér Balatonfüreden a  Koloska-
völgyben szentmise keretében felszentelte a Gyermek Jézus - kegy-
helyet. Ahogy korábban fogalmazott: „Szeretném a magyarság figyel-
mét az élet felé fordítani. A gyermeki élet pedig maga a csoda. Minden 
gyermek üzenet az emberiség számára: Isten szeret bennünket. Gyerme-
ket nevelni – Istennel való találkozás. Jézus azt mondta: aki egyetlent is 
befogad a legkisebbek közül, engem fogad be.” 

Pénteken a hatvantagú gyermekkórus Vera és Gabi nővérrel érke-
zett a  Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár elé, ahol Bálint 
Sándor alpolgármester úr, valamint a Honismereti és Városszépí-
tő Kör,  a Magyar Máltai Szeretetszolgálat,  illetve más közösségek 
önkéntesei  köszöntötték  őket. Erre ők azonnal egy szép énekkel 
válaszoltak.  A Zóna  étterem  finom ebédje után az almádiak ál-
tal  felajánlott  finom dinnyét, szilvát, almát, szedret  falatozhatták 
a gyerekek, köszönet érte a jólelkű adományozóknak. A Pannónia 
lépcsőjén megálltak egy csoportképre, hisz idén az EFOP-1.3.5-16-
2016-00503 számú  Római Katolikus Plébánia Közösségi szerep-
vállalás erősítése című pályázat keretében minden gyermek „TÜN-
DÉRKERT” feliratú egyensapkát és pólót kapott ajándékul.

A következő ajándék a szökőkútnál kapható  híresen fi-
nom Amaretto fagyi volt, melyet boldogan nyalogattak el a gyerekek. 
Ezután végre a Balaton, a Wesselényi strand következett! A Strand-
könyvtárnál találtak árnyékot a gondos nővérek. A gyerekek egy ré-
sze azonnal fürödni indult, Hidasi Ferenc ismét úszóleckéket tartott 
az érdeklődőknek. Akadt, aki a Balaton Játékpontnál ügyeskedett, 
mások a Nők a Balatonért Egyesület óriási környezetvédelmi játé-
kán „hajózták körbe” a Balatont. Nagyon tetszett mindenkinek az 
idén újra kiadott játék, a nővérek feltett szándéka Erdélyről is egy 
hasonlót készíteni.
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bőrcsizmája. Hiába próbáltak az almádiak telefonon cipészt talál-
ni, nem sikerült. Ekkor szerencsére megjelent a Polgárőrség elnö-
ke, Balogh Csaba, aki azonnal intézkedett, és egy óra múlva már 
örömmel hozta az elkészült cipőt. 

Csaba testvér a Vitorlás Büfénél telepedett le a tíz gyerekkel, ahol 
finom halakat ettek. A tó partján halat illik enni!
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A munka oroszlánrészét ismét az az eredeti szerzők: Fecser István-
né, Pungor Anita és Pungor Éva végezték a nemzeti park szakmai 
tanácsait is figyelembe véve.

A játék kilenc kérdéssel bővült, változott néhány rajzolat, s ami 
igazi érdekessége: valamennyi figurája (kis vitorlások, dobókockák) 
egyedi kézi munkával készültek.

Az egyesület tagjai a hagyományokat tisztelő gyerekeknek örül-
nek a tó partján, ezért egy évezredek óta népszerű játékot tettek 
az eredeti másik oldalára: a malomlépések logikus gondolkodásra 
késztetik a kicsiket, ám a mezők mellett megtalálják négy híres ba-
latoni malom rajzát és kialakításuk, építésük történetét.

A „Vigyázz rám!” 2006 márciusában a környezetvédelmi tárca és 
a Duna Múzeum (a víz világnapja alkalmából meghirdetett) pályá-
zatán a csoportos kategóriában második lett. 

Az újraszerkesztett társasjáték egy csomag kártya áráért, 3000 Ft-
os áron kapható a NABE valamennyi csoportjánál (bővebb infor-
máció honlapjukon: www.nabe.hu).

A képek forrása: Internet

Újra itt a Vigyázz rám! társasjáték
A gyerekek az Almádi 

nagystrandon örömmel ját-
szanak az óriástársassal. A 
helyiek, mert ismerik, a nya-
ralók pedig nem látták még 
ekkorára kiterítve a tavat. 

A társas első változatát 
több mint húsz éve mutat-
ták be azzal a nem titkolt 
céllal, hogy elsősorban a 
gyerekek körében népszerű-
sítsék a Balatont, hogy föl-
hívják a figyelmet közös kincsünk megóvására, a környezettudatos 
életmódra. Így került a játék óvodákba, iskolákba, könyvtárakba, 
ám vásárolták a panziókba és a szállodákba is. 

Miután a „Vigyázz rám!” elfogyott, az Nők a Balatonért Egyesület 
új kiadás mellett döntött. Ez annál is inkább indokoltnak látszott, 
mert az elmúlt időkben sok minden megváltozott: pl. nem lehet 
„sárkányugrást” végrehajtani a Badacsony tetejéről, új állatok, nö-
vények – ürge, nagykócsag, lisztes kankalin – ismét védetté váltak, 
de változtak a környezetvédelmi előírások is, illetve jó néhány in-
tézmény neve. A szerkesztők ezekhez igazították a kérdéseket és a 
feladatokat is.

Krónika
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„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló”

  (Kosztolányi Dezső)
Szélviharként söpört végig kora ta-

vasszal betegséged híre kollégá-
id, barátaid, ismerőseid között. 
Hihetetlennek tűnt a baj, mi bíztunk,   hit-
tünk,  reménykedtünk és imádkoztunk…..   

Sajnos a gyilkos kór esélyt sem adott az életre Neked. Neked, 
aki úgy szerette családját, hivatását, tanítványait, pályatársait. 
Negyvenévi kitartó, lelkiismeretes tanári munka után a várva várt 
- utazásra,pihenésre és imádott unokákra szánt - nyugdíjas évekből 
egy év sem adatott. Ez fáj !

Mosolyod,emberséged, kedves közvetlenséged örök hi-
ány lesz ezentúl kollégáid, szomszédjaid,diákjaid 
és mindazok életében,akik szerettek és tiszteltek. 
Hiányzol a hétköznapjainkból, hiányzol az ünnepeinkből!
Emléked szívünkben őrizzük. Nyugodj békében!

ZTZS.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, nagypapa, sógor és rokon 
Németh Attila Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel 
kitüntetett Ranolder-díjas ny. egyetemi oktató, életének 78. 

évében, váratlanul itt hagyott bennünket.

Temetése 2017.július 31-én, hétfőn 14:15 órakor kezdődő gyász-
mise után lesz a vörösberényi temetőben 15 órakor.

A gyászoló család

Ötödször a Hagyományos Gombfoci 
Almádi Kupáért!

Ha június vége, akkor a hagyományos gombfoci szerelmesei 
minden évben Almádi felé veszik az irányt, hogy részt vehessenek 
az egyre gyarapodó mezőnyű tornán, a Hagyományos Gombfoci 
Almádi Kupán! Ez idén sem volt másként: ugyanakkor azt a jo-
gos megállapítást, hogy az elmúlt évek során ez a torna az ország 
legnagyobb amatőr versenyévé nőtte ki magát, a rekordszámú részt-
vevő tovább erősítette. A helyi Wesselényi Strandon idén 25 csapat 
regisztrált, ami a tavalyi tizenkilences létszámhoz képest közel egy-
ötödös növekedést jelentett. Ugyanakkor alaposan feladta a leckét 
a rendezőknek, hiszen ilyen sok csapat mellett egyre nehezebb ezt 
a tornát egy nap alatt lebonyolítani! A hagyományos gombfoci já-
ték töretlen népszerűségét mindenesetre a jelentkezők nagy száma 
is jelzi, és ez mindenképpen örömteli. Amikor Szabó Zoltán, a helyi 
Hungarikum Klub elnöke köszöntötte a megjelenteket, és beveze-
tőjében kiemelte, hogy ez a játék a barátságról is szól, a dolgok ve-
lejére tapintott rá.

Idén az Almádi Kupára június 30-án, pénteken került sor, még-
pedig rendkívül fegyelmezett menetrend szerint. 9 óra felé már a 
legtöbb résztvevő befutott, sőt a pályákat is felállították a strand 
fűzfái árnyékában. A bevezető szavak és a szabályegyeztetések után 
sor kerülhetett a sorsolásra. Öt négyes csoport állt fel, a hatodikban 
pedig öt csapat mérkőzött a továbbjutást jelentő első két helyért. És 
kicsivel tíz után el is kezdődtek az összecsapások.

Ahogy születtek az eredmények, úgy tapasztalhattuk, hogy idén 
milyen hihetetlenül erős mezőny gyűlt össze! Egyik csapat sem me-
hetett biztosra, és bizony a sorsolás után alaposan összekuszálódtak 
az előzetes esélyek! Ki gondolta volna, hogy például az újonc róma-
iak 6-0-ra verik a két évvel ezelőtti győztes Juventust?

Az egyes csoportokból a két-két legjobb csapat lépett tovább a 
12 közé, ahol négy hármas csoportban folytatták a játékot, majd a 
kidolgozott sorsolás szerint az első helyen végzettek találkoztak egy-
egy másik csoport másodikjával a nyolc között. (Az mindenesetre 
nagy meglepetést okozott, hogy a tizenkettes mezőnyből hiányoztak 
olyan gárdák, akiket előzetesen a legjobbak közé vártak az érdek-
lődők, mint például Franciaország, a Juventus, a tavalyi harmadik 
Real Madrid, vagy az előző évi első Nottingham! (És természetesen 
a helyezésekért is folytatódtak a küzdelmek, mert az alapelv az volt, 
hogy lehetőség szerint minden csapat elegendő játéklehetőséghez 
jusson.)

A középcsoportok is nem mindennapi izgalmakat hoztak! Az I. 
csoportból a Liverpool és a Schalke lépett tovább. A másodikból a 
Chelsea mellett a Santost a hajrában legyőző Milan jutott a legjobb 
nyolc közé, a harmadikból a Brasilia All Stars és a St. Gallen, a 
negyedikből pedig a Videoton és a Manchester. Megvolt tehát a 
nyolc legjobb.

A negyeddöntőkben a Liverpool minden megerőltetés nélkül 
verte a Pecze Béla vezette AC Milant (2-0), a Chelsea pedig a 
Schalkénál bizonyult jobbnak (1-0). A Brasilia All Stars nem bírt 
a Manchester Uniteddal (0-1), a Videoton pedig biztosan győzött 
a St. Gallen ellen (2-0).

Az idei kiírásban az égiek sajnos kevésbé kedveztek a rendezők-
nek és a résztvevőknek, mint az előző években, és ez különösen a 
délutáni mérkőzéseknél okozott nehézségeket. Miután nem csak az 
erősödő szél, hanem az időnként szemetelő eső is zavarta a játékot, 
így a további helyosztóktól eltekintett a rendezőség. 

Ezek után három pálya egy fedett részre került be, hogy ne zavar-
hassa meg az eső a torna további lebonyolítását, és már itt kerültek 

sorra az elődöntők. A Liverpool szoros mérkőzésen, egy góllal bi-
zonyult jobbnak a Chelsea-nél. A másik pályán a Manchester Uni-
ted találkozott a Videotonnal. Hiába kezdett jól az angol csapat, 
a fehérváriak fokozatosan felülkerekedtek, és végül magabiztosan, 
3-0-ra nyerték az összecsapást, így kiderült az is, melyik csapat lesz 
a finálé másik résztvevője. És bár a bronzmeccs és a döntő is kiemelt 
figyelmet érdemelt volna, az időzavar miatt mégis egyszerre rendez-
ték a két találkozót.

A 3. helyért a Chelsea és a Manchester United harcolt. Bár a 
manchesteriek eddig remekül játszottak, a végére láthatóan elfá-
radtak, és a londoni kékek már a 4. percben megszerzik a vezetést 
Lampard révén. Noha a vörösök is sokat támadnak, a londoniak a 
meglehetősen szoros mérkőzést végül megnyerik, amivel övék lesz a 
bronz. A döntőben a Liverpool és a Videoton találkozott. A Vidi 
az első perctől kezdve nagy nyomás alá helyezte az angolok kapu-
ját, ám a helyzetek zöménél a lövések nem elég pontosak, illetve 
a csatárok nem emelik meg eléggé a labdát. Aztán a 13. percben 
mégis megszerzi a Videoton a vezető gólt: Nagy II a jobbszélről egy 
visszaadást iszonyatos erővel bombáz a léc alá! 0-1 A fordulás után 
folytatódik az eddigi trend, a fehérváriak végig uralják a játékot, és 
Szathmáry Ferenc együttese úgy nyeri a kupát, hogy az angoloknak 
szinte helyzetük sem volt, nem hogy kaput eltaláló lövésük!

És végül következhetett a torna értékelése Gráfik Imrétől, aki 
nem sorolta fel az összes helyezettet, felkérte a díjak átadására a he-
lyi Hungarikum Klub elnökét, Szabó Zoltánt. Elsőnek a harma-
dik helyen végzett Chelsea vezetőjét, a szombathelyi Nagy József 
„Tutyi”-t szólította, aki a bronzérmet vihette haza. A második he-
lyen végző Liverpool mestere, Kondor Gábor kapta az ezüstérmet, 
megérdemelten. A vándorserleget, illetve a győztesnek járó, végleg 
elnyert kisebb kupát a Videoton mestere, Szathmáry Ferenc érde-
melte ki. A ceglédi klubigazgató tehát 2014 után másodszor diadal-
maskodott Almádiban! (Cseppet sem érdemtelenül, hiszen csapata 
a lejátszott hét meccsen tizenhat gólt lőtt, és mindössze egyet ka-
pott, ez az eredménysor tényleg imponáló!) Még két klubigazga-
tó kapott különdíjat. Az egyikük Kondor Balázs volt, az AS Roma 

szakvezetője, akit mint a legfiatalabb játékost jutalmaztak, Nemes 
Nagy Péter pedig az egy meccsen lőtt öt gólja miatt kapott emléket.

Mindent egybevetve remek torna volt, pedig az égiek délután-
ra alaposan megnehezítették a játékosok dolgát! Az orkánszerű szél 
délután már alaposan belenyúlt a meccsekbe, hellyel-közzel irreá-
lissá téve a játékot. És ehhez jött még helyenként a szitáló eső is! 
A kedvezőtlen időjárás ellenére a torna parádés, emlékezetes mecs-
cseket hozott, a bővülő létszám nem jelentett felhígulást, sőt, min-
den eddiginél erősebb mezőny gyűlt össze Almádiban! A rendezők 
jól vizsgáztak, valamennyi csapat elegendő mérkőzést játszhatott, a 
torna nagyobb fennakadások nélkül befejeződött, mindenki meg-
elégedésére és örömére.

Csupor István

A három győztes



A munka oroszlánrészét ismét az az eredeti szerzők: Fecser István-
né, Pungor Anita és Pungor Éva végezték a nemzeti park szakmai 
tanácsait is figyelembe véve.

A játék kilenc kérdéssel bővült, változott néhány rajzolat, s ami 
igazi érdekessége: valamennyi figurája (kis vitorlások, dobókockák) 
egyedi kézi munkával készültek.

Az egyesület tagjai a hagyományokat tisztelő gyerekeknek örül-
nek a tó partján, ezért egy évezredek óta népszerű játékot tettek 
az eredeti másik oldalára: a malomlépések logikus gondolkodásra 
késztetik a kicsiket, ám a mezők mellett megtalálják négy híres ba-
latoni malom rajzát és kialakításuk, építésük történetét.

A „Vigyázz rám!” 2006 márciusában a környezetvédelmi tárca és 
a Duna Múzeum (a víz világnapja alkalmából meghirdetett) pályá-
zatán a csoportos kategóriában második lett. 

Az újraszerkesztett társasjáték egy csomag kártya áráért, 3000 Ft-
os áron kapható a NABE valamennyi csoportjánál (bővebb infor-
máció honlapjukon: www.nabe.hu).

A képek forrása: Internet

Újra itt a Vigyázz rám! társasjáték
A gyerekek az Almádi 

nagystrandon örömmel ját-
szanak az óriástársassal. A 
helyiek, mert ismerik, a nya-
ralók pedig nem látták még 
ekkorára kiterítve a tavat. 

A társas első változatát 
több mint húsz éve mutat-
ták be azzal a nem titkolt 
céllal, hogy elsősorban a 
gyerekek körében népszerű-
sítsék a Balatont, hogy föl-
hívják a figyelmet közös kincsünk megóvására, a környezettudatos 
életmódra. Így került a játék óvodákba, iskolákba, könyvtárakba, 
ám vásárolták a panziókba és a szállodákba is. 

Miután a „Vigyázz rám!” elfogyott, az Nők a Balatonért Egyesület 
új kiadás mellett döntött. Ez annál is inkább indokoltnak látszott, 
mert az elmúlt időkben sok minden megváltozott: pl. nem lehet 
„sárkányugrást” végrehajtani a Badacsony tetejéről, új állatok, nö-
vények – ürge, nagykócsag, lisztes kankalin – ismét védetté váltak, 
de változtak a környezetvédelmi előírások is, illetve jó néhány in-
tézmény neve. A szerkesztők ezekhez igazították a kérdéseket és a 
feladatokat is.

Krónika
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„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, 
s mint fán se nő egyforma két levél, 
a nagy időn se lesz hozzá hasonló”

  (Kosztolányi Dezső)
Szélviharként söpört végig kora ta-

vasszal betegséged híre kollégá-
id, barátaid, ismerőseid között. 
Hihetetlennek tűnt a baj, mi bíztunk,   hit-
tünk,  reménykedtünk és imádkoztunk…..   

Sajnos a gyilkos kór esélyt sem adott az életre Neked. Neked, 
aki úgy szerette családját, hivatását, tanítványait, pályatársait. 
Negyvenévi kitartó, lelkiismeretes tanári munka után a várva várt 
- utazásra,pihenésre és imádott unokákra szánt - nyugdíjas évekből 
egy év sem adatott. Ez fáj !

Mosolyod,emberséged, kedves közvetlenséged örök hi-
ány lesz ezentúl kollégáid, szomszédjaid,diákjaid 
és mindazok életében,akik szerettek és tiszteltek. 
Hiányzol a hétköznapjainkból, hiányzol az ünnepeinkből!
Emléked szívünkben őrizzük. Nyugodj békében!

ZTZS.

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, testvér, nagypapa, sógor és rokon 
Németh Attila Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel 
kitüntetett Ranolder-díjas ny. egyetemi oktató, életének 78. 

évében, váratlanul itt hagyott bennünket.

Temetése 2017.július 31-én, hétfőn 14:15 órakor kezdődő gyász-
mise után lesz a vörösberényi temetőben 15 órakor.

A gyászoló család

Ötödször a Hagyományos Gombfoci 
Almádi Kupáért!

Ha június vége, akkor a hagyományos gombfoci szerelmesei 
minden évben Almádi felé veszik az irányt, hogy részt vehessenek 
az egyre gyarapodó mezőnyű tornán, a Hagyományos Gombfoci 
Almádi Kupán! Ez idén sem volt másként: ugyanakkor azt a jo-
gos megállapítást, hogy az elmúlt évek során ez a torna az ország 
legnagyobb amatőr versenyévé nőtte ki magát, a rekordszámú részt-
vevő tovább erősítette. A helyi Wesselényi Strandon idén 25 csapat 
regisztrált, ami a tavalyi tizenkilences létszámhoz képest közel egy-
ötödös növekedést jelentett. Ugyanakkor alaposan feladta a leckét 
a rendezőknek, hiszen ilyen sok csapat mellett egyre nehezebb ezt 
a tornát egy nap alatt lebonyolítani! A hagyományos gombfoci já-
ték töretlen népszerűségét mindenesetre a jelentkezők nagy száma 
is jelzi, és ez mindenképpen örömteli. Amikor Szabó Zoltán, a helyi 
Hungarikum Klub elnöke köszöntötte a megjelenteket, és beveze-
tőjében kiemelte, hogy ez a játék a barátságról is szól, a dolgok ve-
lejére tapintott rá.

Idén az Almádi Kupára június 30-án, pénteken került sor, még-
pedig rendkívül fegyelmezett menetrend szerint. 9 óra felé már a 
legtöbb résztvevő befutott, sőt a pályákat is felállították a strand 
fűzfái árnyékában. A bevezető szavak és a szabályegyeztetések után 
sor kerülhetett a sorsolásra. Öt négyes csoport állt fel, a hatodikban 
pedig öt csapat mérkőzött a továbbjutást jelentő első két helyért. És 
kicsivel tíz után el is kezdődtek az összecsapások.

Ahogy születtek az eredmények, úgy tapasztalhattuk, hogy idén 
milyen hihetetlenül erős mezőny gyűlt össze! Egyik csapat sem me-
hetett biztosra, és bizony a sorsolás után alaposan összekuszálódtak 
az előzetes esélyek! Ki gondolta volna, hogy például az újonc róma-
iak 6-0-ra verik a két évvel ezelőtti győztes Juventust?

Az egyes csoportokból a két-két legjobb csapat lépett tovább a 
12 közé, ahol négy hármas csoportban folytatták a játékot, majd a 
kidolgozott sorsolás szerint az első helyen végzettek találkoztak egy-
egy másik csoport másodikjával a nyolc között. (Az mindenesetre 
nagy meglepetést okozott, hogy a tizenkettes mezőnyből hiányoztak 
olyan gárdák, akiket előzetesen a legjobbak közé vártak az érdek-
lődők, mint például Franciaország, a Juventus, a tavalyi harmadik 
Real Madrid, vagy az előző évi első Nottingham! (És természetesen 
a helyezésekért is folytatódtak a küzdelmek, mert az alapelv az volt, 
hogy lehetőség szerint minden csapat elegendő játéklehetőséghez 
jusson.)

A középcsoportok is nem mindennapi izgalmakat hoztak! Az I. 
csoportból a Liverpool és a Schalke lépett tovább. A másodikból a 
Chelsea mellett a Santost a hajrában legyőző Milan jutott a legjobb 
nyolc közé, a harmadikból a Brasilia All Stars és a St. Gallen, a 
negyedikből pedig a Videoton és a Manchester. Megvolt tehát a 
nyolc legjobb.

A negyeddöntőkben a Liverpool minden megerőltetés nélkül 
verte a Pecze Béla vezette AC Milant (2-0), a Chelsea pedig a 
Schalkénál bizonyult jobbnak (1-0). A Brasilia All Stars nem bírt 
a Manchester Uniteddal (0-1), a Videoton pedig biztosan győzött 
a St. Gallen ellen (2-0).

Az idei kiírásban az égiek sajnos kevésbé kedveztek a rendezők-
nek és a résztvevőknek, mint az előző években, és ez különösen a 
délutáni mérkőzéseknél okozott nehézségeket. Miután nem csak az 
erősödő szél, hanem az időnként szemetelő eső is zavarta a játékot, 
így a további helyosztóktól eltekintett a rendezőség. 

Ezek után három pálya egy fedett részre került be, hogy ne zavar-
hassa meg az eső a torna további lebonyolítását, és már itt kerültek 

sorra az elődöntők. A Liverpool szoros mérkőzésen, egy góllal bi-
zonyult jobbnak a Chelsea-nél. A másik pályán a Manchester Uni-
ted találkozott a Videotonnal. Hiába kezdett jól az angol csapat, 
a fehérváriak fokozatosan felülkerekedtek, és végül magabiztosan, 
3-0-ra nyerték az összecsapást, így kiderült az is, melyik csapat lesz 
a finálé másik résztvevője. És bár a bronzmeccs és a döntő is kiemelt 
figyelmet érdemelt volna, az időzavar miatt mégis egyszerre rendez-
ték a két találkozót.

A 3. helyért a Chelsea és a Manchester United harcolt. Bár a 
manchesteriek eddig remekül játszottak, a végére láthatóan elfá-
radtak, és a londoni kékek már a 4. percben megszerzik a vezetést 
Lampard révén. Noha a vörösök is sokat támadnak, a londoniak a 
meglehetősen szoros mérkőzést végül megnyerik, amivel övék lesz a 
bronz. A döntőben a Liverpool és a Videoton találkozott. A Vidi 
az első perctől kezdve nagy nyomás alá helyezte az angolok kapu-
ját, ám a helyzetek zöménél a lövések nem elég pontosak, illetve 
a csatárok nem emelik meg eléggé a labdát. Aztán a 13. percben 
mégis megszerzi a Videoton a vezető gólt: Nagy II a jobbszélről egy 
visszaadást iszonyatos erővel bombáz a léc alá! 0-1 A fordulás után 
folytatódik az eddigi trend, a fehérváriak végig uralják a játékot, és 
Szathmáry Ferenc együttese úgy nyeri a kupát, hogy az angoloknak 
szinte helyzetük sem volt, nem hogy kaput eltaláló lövésük!

És végül következhetett a torna értékelése Gráfik Imrétől, aki 
nem sorolta fel az összes helyezettet, felkérte a díjak átadására a he-
lyi Hungarikum Klub elnökét, Szabó Zoltánt. Elsőnek a harma-
dik helyen végzett Chelsea vezetőjét, a szombathelyi Nagy József 
„Tutyi”-t szólította, aki a bronzérmet vihette haza. A második he-
lyen végző Liverpool mestere, Kondor Gábor kapta az ezüstérmet, 
megérdemelten. A vándorserleget, illetve a győztesnek járó, végleg 
elnyert kisebb kupát a Videoton mestere, Szathmáry Ferenc érde-
melte ki. A ceglédi klubigazgató tehát 2014 után másodszor diadal-
maskodott Almádiban! (Cseppet sem érdemtelenül, hiszen csapata 
a lejátszott hét meccsen tizenhat gólt lőtt, és mindössze egyet ka-
pott, ez az eredménysor tényleg imponáló!) Még két klubigazga-
tó kapott különdíjat. Az egyikük Kondor Balázs volt, az AS Roma 

szakvezetője, akit mint a legfiatalabb játékost jutalmaztak, Nemes 
Nagy Péter pedig az egy meccsen lőtt öt gólja miatt kapott emléket.

Mindent egybevetve remek torna volt, pedig az égiek délután-
ra alaposan megnehezítették a játékosok dolgát! Az orkánszerű szél 
délután már alaposan belenyúlt a meccsekbe, hellyel-közzel irreá-
lissá téve a játékot. És ehhez jött még helyenként a szitáló eső is! 
A kedvezőtlen időjárás ellenére a torna parádés, emlékezetes mecs-
cseket hozott, a bővülő létszám nem jelentett felhígulást, sőt, min-
den eddiginél erősebb mezőny gyűlt össze Almádiban! A rendezők 
jól vizsgáztak, valamennyi csapat elegendő mérkőzést játszhatott, a 
torna nagyobb fennakadások nélkül befejeződött, mindenki meg-
elégedésére és örömére.

Csupor István

A három győztes
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Tisztázzuk a szemetet!
Vádemelési javaslattal zárult a Balatonalmádi Rendőrkapitány-

ságon a vizsgálat egy férfi ellen, aki Csajágon egy autóból hang-
szóróval hirdette, hogy kiselejtezett háztartási gépeket, bármilyen 
fém hulladékot vásárol. Amikor a rendőrök igazoltatták, és elszá-
moltatták, honnan származnak az utánfutón lévő készülékek, hű-
tőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, bemutatott egy OKJ-s 
bizonyítványt, amely veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, 
kezelésére jogosítja fel. Erről a bizonyítványról később kiderült, 
hogy ilyen nem is létezik, így ellene hamis közokirat felhasználása 
miatt is indult eljárás. Is, mert a lényeg, hogy nem volt engedélye 
a veszélyes hulladéknak minősülő, kidobásra szánt háztartási 
készülékek begyűjtésére.

Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartások-
ban keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor 
keletkező, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újra 
hasznosítják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék 
szelektív gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag 
(pl. összetaposott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön le-
het elhelyezni. De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, ház-
tartási készülékekkel, elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, 
autógumival, vegyszerekkel, építési törmelékkel, stb… ?

Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt ilyen hul-
ladékot? És nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna 
megtenni, mert ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést 
érdemlő szemetelő rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes hul-
ladék szabálytalan kezelése mellett. 

A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyen-
kor lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. A kihe-
lyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába kerülnek 
ezek a bútorok, eszközök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is 
hívják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan lehet kitenni. A 
kidobott hulladék elszállítására csak az önkormányzat által hi-
vatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga. Vagy-
is a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van szó! 
Nem háztartási jellegű hulladékot még speciális gyűjtő helyeken 
lehet elhelyezni, amelyeket hulladékudvarnak szoktak nevezni. A 
hulladékkezelésről szóló jogszabályok szerint még a saját kertünkbe 
kidobott pl. hűtőt is el kell szállítani egy éven belül!

A tiszta környezetére igényes ember jó érzését bánja, ha a szabad-
vizek tetején úszó, természetben eldugott szeméttel találkozik.  Fe-
lelőtlen, igénytelen, értelmetlenül rongáló emberek állnak az ilyen 
szemetelés mögött. 

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet kap a 
környezet védelme. Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni gyerme-
keinktől!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Almádi a bauxitkutatás központja XII.
A geofizikai módszerekkel végzett bauxitkutatás történe-

tének áttekintése 1.

Tekintettel arra, hogy 22 éven át (1972–1994 között) a bau-
xitkutatási iparban a geofizikai módszerek alkalmazásának voltam 
résztvevője – némiképp alakítója is –, veszem a bátorságot a címben 
jelzett témában megszólalni. 

A geofizika – mint viszonylag fiatal tudományág – két nagy szak-
területe az általános és az alkalmazott geofizika. Ez utóbbi a gyakor-
lati feladatokat, mint a nyersanyag-kutatást, vízkutatást stb. célozza 
meg. Módszerei általában valamely fizikai paramétert vizsgálnak az 
adott térrészben. Például az ún. gravitációs mérésnél (a felszín egy 
adott pontján a nehézségi gyorsulás „g” nagyságának vizsgálatakor) 
a felszín alatti, egy átlagnál nagyobb sűrűségű kőzettestek pozitív, 
míg a kisebbek negatív anomáliát (eltérést) okoznak. Így az ered-
ményként kapott izovonalas térkép a nagysűrűségű medencealjzat – 
esetünkben a triász dolomit/mészkő – domborzatát tükrözi. (Ezt még 
később szemléltetem.)

Egy kis kitérő:
Az alkalmazott geofizika hazánkban első, 

és világviszonylatban is kiemelkedő képviselő-
je báró Eötvös Loránd (1848–1919), aki szó 
szerint úttörője és eredményes kialakítója volt 
e tudományágnak. Az általa megalkotott, róla 
elnevezett torziós ingával 1901-től többször is 
a Balaton jegén, mint teljesen vízszintes felü-
leten végzett kísérleti mérésekből már jelzett 
egy mélybeli hosszirányú földtani szerkezetet. 
Az 1906. évi sikeres nemzetközi elismerést 
követően a Budapesti Tudományegyetem Eöt-
vös által vezetett Kísérleti Fizikai Intézetéből 
létrejött a világ első alkalmazott geofizikai 
intézete, amely Eötvös halála után, 1919-ben 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet néven (a továbbiakban: ELGI), akkor 
a Pénzügyminisztérium alá rendeltetett. (Megszüntetve – beolvasztva 
éppen most, 2017. közepén!!). Az első világháborút követően az új ener-
gia-hordozó, a kőolaj lelőhelyeinek felkutatásában, világszerte jelentős 
sikereket értek el az Eötvös-féle torziós ingával és az általa kidolgozott 
kutatási eljárással. 1926–1936 között a világon feltárt 159 olajmezőből 
31 kizárólag az Eötvös-inga, további 55 az Eötvös-inga és más eszköz 
segítségével került megismerésre. Meg kell jegyezni, a kutatás nem magát 
az olaj vagy gáz nyersanyagot, hanem a felhalmozódásának lehetőségét 
megteremtő geológiai szerkezetet, mint potenciális lelőhelyet jelezte. 

Visszatérve témánkra. A geofizikai kutatómódszerek a bauxit-
iparban három területen (az 1980-as években első kettőben már vi-
lágszínvonalon!) kerültek alkalmazásra. Ezek:

1. Felszíni geofizikai mérések, kiegészülve légi mérésekkel.
2. Mélyfúrási geofizikai vagy karotázs mérések.
3. Bányageofizikai mérések.
Ha a geofizikai mérések alkalmazása, egyben hatékonysága tör-

ténelmét nézzük, a bauxitiparban is három periódust lehet elkü-
löníteni:
- kibontakozás szakasza (próbálkozások, kísérletek, fokozatos fej-
lesztések, akadályok):
 1932–1972 között
- térhódítás, gyors fejlődés (nem érte el a lehetőségek határát): 1972–
1991
- gyors hanyatlás, majd az alkalmazás „ideiglenes” megszűnése: 
1991–1994

Ezt szándékozom szemléltetni a második ábrával, amihez a követ-
kező kiegészítéseket fűzöm:

A felszíni mérése-
ket, fejlesztéseket az 
ELGI végezte (kivéve a 
MASZOBAL időszakot) 
a Bauxitkutató Vállalat 
(továbbiakban: BKV) 
megbízásából. Az ábrán 
nem tüntettem fel, de 
ezen felül a bauxitkutatá-
si célt is szolgáló felszíni 
mérésekre az ELGI részé-
re a Központi Földtani 
Hivataltól (KFH) évente 
közel megegyező össze-
gek voltak biztosítva. 

A furásokban történő 
mélyfúrási, más néven 
karotázs méréseket 1976-ig az ELGI, az Országos Kutató és Fúró 
Vállalat (OFKFV), és a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) geo-
fizikai részlegei végezték. Majd a növekvő mérési volumen, a BKV 
fúrási üzemviteléhez való szoros kapcsolódás, a módszer nyújtotta 
információk, lehetőségek gyors kihasználásának igénye okán a BKV 
e mérések végzésére saját karotázs részleget szervezett. (Ez minden 
problémájával nagyrészt rám hárult.)

A bányabeli vagy bányageofizikai mérések lényegében kísérleti 
jellegűek voltak, az éves ráfordítások néhány százezer Ft nagyságú-
ak. Kivitelezői a feladattól függően változnak, szervezésüket – kez-
detben kivitelezésüket is – 1970-től a BKV önálló bányageofizikai 
csoportja, majd geofizikai osztálya végezte. 

A második ábrán látható pénzügyi ráfordítás jó közelítéssel tük-
rözi a mérési volument. A geofizikai módszerekkel végzett bauxit-
kutatás költsége 1977–1990 között átlagban az összes kutatási költ-
ség 7,1%-át tette ki (min.: 0,3; max.: 40,8 MFt/év).

A bauxit geofizikai kutatások központi szereplője az ELGI volt. 
Tevékenysége kiterjedt a nyersanyag-kutatás csaknem minden terü-
letére, a műszergyártás sok ágára, hasznos és okos nemzetközi kap-
csolatrendszerre. A bauxitkutatási célú tevékenységet Szabadváry 
László irányította, fogta össze, de a gyakorlatban főleg Kakas Kristóf 
és Tóth Csaba szervezte, sokszor végezte is a munkát.

Emellett egyes részterületeken nagy segítségünkre volt a Mecse-
ki Ércbányászati Vállalat (MÉV) és a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Geofizikai Tanszéke. E helyekről elsősorban Szabó János MÉV 
főgeofizikus és Takács Ernő professzor úr nevét említhetem.

Nagyvonalakban a felszíni geofizikai méréseknek két fázisát lehe-
tett megkülönböztetni: egyik a Középhegység bauxitra perspektivi-
kus területeire irányuló átnézetes kutatás (más nyersanyagoknál is 
használt geofizikai módszerekkel), másik a sekély mélységű bauxit 
előfordulások területe és a már fúrással is jelzett (de fúrással még 
meg nem kutatott) területek részletező kutatása. Itt már speciálisan 
a bauxitkutatási célra kifejlesztett, vagy adaptált módszerek játszot-
ták a főszerepet. Összességében az ELGI több mint húsz féle mérési 
módszert alkalmazott, ezen belül mindig az adott kutatási feladat-
nak megfelelően több módszert egymásra építve. 

Ezt a gyakorlatot cikkem következő részében két példával fogom 
szemléltetni. 

Nyerges Lajos
aranyokleveles bányageológus mérnök, 

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Eötvös Loránd egyik 
kettős torziós ingája

Bauxitgeofizikai mérések iparági 
pénzügyi ráfordításai 1950–2000

 Polgárőr Hírek
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek, rendezvények sokasága, 32 C 
meleg. 
- Ti ezt, hogy bírjátok? - kérdezte minap egy balatonalmádi lakos.

A polgárőr munka az egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök 
- Almádiról beszélek- a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt 
kell mondjam,  az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, 
hiszen tudják, nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a 
nyári időszakban mintha információs iroda is lennénk. Még mindig 
elmondhatjuk: a bűnözök elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési 
programunkat tovább folytatjuk. 

Tovább segítjük az Almádiban lévők biztonságos nyaralását, jú-
liusban 230 órát voltunk a közterületeken, a rendőrséggel, önkor-
mányzattal napi kapcsolatban vagyunk...
PARKOLÁS 

Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom ez helyes, 
de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti?  - Teheti.. Itt is kérem az autósokat, 
figyeljék a kihelyezett táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos par-
kolást gyakorolják, így a parkolókban is jobban elférnek. Az illeté-
keseket pedig arra kérem, ha szükséges, kényszerítsék ki a betartan-
dó szabályokat, a kulturáltan közlekedők érdekében.  A fentiekben 
leírtak miatt szigorúbb lett az ellenőrzés, és javulás tapasztalható. 
Ami érthetetlen számomra miért kell ezért több százezer forint bün-
tetést befizetni?

A forgalom szempontjából a Petőfi – Baross kereszteződés (Hús-
bolt) a legterheltebb.   A múlt havi cikkemben a terepjárókról írtam 
kissé negatívan, de megvan a Trabant változat is. Vele legnagyobb 
gond, hogy régi almádi lakos, pontosan tudja, hogy az elkövetett 
parkolási szabálytalansággal, az Öreghegyre igyekvők mozgását per-
cekre, vagy ennél is hosszabb időre megállíthatja. A helyszín a fenti 
kereszteződés. Elnézést kérni Ő is elfelejtett. SŐT!

Az ott lakók jelezték, hogy reggelre rengeteg a szemét gyűlik össze 
a volt Aranyhíd, és a DM üzlet közötti járdán. Bár ez nem közbiz-
tosság, de talán az újságot olvasva, az illetékesek lépnek az ügyben.

 Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erőssége meg-
nőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, lehetősé-
ge szerint, elkerülve a kellemetlenségeket.

Az egyesületünk minden tagja, gondnélküli kellemes nyara-
lást kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy 
vigyázzanak gyermekeikre, értékeikre, és a fürdőzés veszélyeit is 
vegyék figyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétben betö-
rés ellen nem véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak bizton-
ságos védelméről gondoskodjanak.

Balogh Csaba elnök

Forrás: Internet

Illusztráció - forrás: Internet
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ságon a vizsgálat egy férfi ellen, aki Csajágon egy autóból hang-
szóróval hirdette, hogy kiselejtezett háztartási gépeket, bármilyen 
fém hulladékot vásárol. Amikor a rendőrök igazoltatták, és elszá-
moltatták, honnan származnak az utánfutón lévő készülékek, hű-
tőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, bemutatott egy OKJ-s 
bizonyítványt, amely veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, 
kezelésére jogosítja fel. Erről a bizonyítványról később kiderült, 
hogy ilyen nem is létezik, így ellene hamis közokirat felhasználása 
miatt is indult eljárás. Is, mert a lényeg, hogy nem volt engedélye 
a veszélyes hulladéknak minősülő, kidobásra szánt háztartási 
készülékek begyűjtésére.

Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartások-
ban keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor 
keletkező, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újra 
hasznosítják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék 
szelektív gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag 
(pl. összetaposott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön le-
het elhelyezni. De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, ház-
tartási készülékekkel, elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, 
autógumival, vegyszerekkel, építési törmelékkel, stb… ?

Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt ilyen hul-
ladékot? És nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna 
megtenni, mert ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést 
érdemlő szemetelő rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes hul-
ladék szabálytalan kezelése mellett. 

A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyen-
kor lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. A kihe-
lyezés pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába kerülnek 
ezek a bútorok, eszközök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is 
hívják a lakosság figyelmét, hogy mit és hogyan lehet kitenni. A 
kidobott hulladék elszállítására csak az önkormányzat által hi-
vatalosan megbízott személynek, vállalkozásnak van joga. Vagy-
is a „lomizás” tilos! Különösen, ha veszélyes hulladékról van szó! 
Nem háztartási jellegű hulladékot még speciális gyűjtő helyeken 
lehet elhelyezni, amelyeket hulladékudvarnak szoktak nevezni. A 
hulladékkezelésről szóló jogszabályok szerint még a saját kertünkbe 
kidobott pl. hűtőt is el kell szállítani egy éven belül!

A tiszta környezetére igényes ember jó érzését bánja, ha a szabad-
vizek tetején úszó, természetben eldugott szeméttel találkozik.  Fe-
lelőtlen, igénytelen, értelmetlenül rongáló emberek állnak az ilyen 
szemetelés mögött. 

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet kap a 
környezet védelme. Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni gyerme-
keinktől!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
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Almádi a bauxitkutatás központja XII.
A geofizikai módszerekkel végzett bauxitkutatás történe-

tének áttekintése 1.

Tekintettel arra, hogy 22 éven át (1972–1994 között) a bau-
xitkutatási iparban a geofizikai módszerek alkalmazásának voltam 
résztvevője – némiképp alakítója is –, veszem a bátorságot a címben 
jelzett témában megszólalni. 

A geofizika – mint viszonylag fiatal tudományág – két nagy szak-
területe az általános és az alkalmazott geofizika. Ez utóbbi a gyakor-
lati feladatokat, mint a nyersanyag-kutatást, vízkutatást stb. célozza 
meg. Módszerei általában valamely fizikai paramétert vizsgálnak az 
adott térrészben. Például az ún. gravitációs mérésnél (a felszín egy 
adott pontján a nehézségi gyorsulás „g” nagyságának vizsgálatakor) 
a felszín alatti, egy átlagnál nagyobb sűrűségű kőzettestek pozitív, 
míg a kisebbek negatív anomáliát (eltérést) okoznak. Így az ered-
ményként kapott izovonalas térkép a nagysűrűségű medencealjzat – 
esetünkben a triász dolomit/mészkő – domborzatát tükrözi. (Ezt még 
később szemléltetem.)

Egy kis kitérő:
Az alkalmazott geofizika hazánkban első, 

és világviszonylatban is kiemelkedő képviselő-
je báró Eötvös Loránd (1848–1919), aki szó 
szerint úttörője és eredményes kialakítója volt 
e tudományágnak. Az általa megalkotott, róla 
elnevezett torziós ingával 1901-től többször is 
a Balaton jegén, mint teljesen vízszintes felü-
leten végzett kísérleti mérésekből már jelzett 
egy mélybeli hosszirányú földtani szerkezetet. 
Az 1906. évi sikeres nemzetközi elismerést 
követően a Budapesti Tudományegyetem Eöt-
vös által vezetett Kísérleti Fizikai Intézetéből 
létrejött a világ első alkalmazott geofizikai 
intézete, amely Eötvös halála után, 1919-ben 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet néven (a továbbiakban: ELGI), akkor 
a Pénzügyminisztérium alá rendeltetett. (Megszüntetve – beolvasztva 
éppen most, 2017. közepén!!). Az első világháborút követően az új ener-
gia-hordozó, a kőolaj lelőhelyeinek felkutatásában, világszerte jelentős 
sikereket értek el az Eötvös-féle torziós ingával és az általa kidolgozott 
kutatási eljárással. 1926–1936 között a világon feltárt 159 olajmezőből 
31 kizárólag az Eötvös-inga, további 55 az Eötvös-inga és más eszköz 
segítségével került megismerésre. Meg kell jegyezni, a kutatás nem magát 
az olaj vagy gáz nyersanyagot, hanem a felhalmozódásának lehetőségét 
megteremtő geológiai szerkezetet, mint potenciális lelőhelyet jelezte. 

Visszatérve témánkra. A geofizikai kutatómódszerek a bauxit-
iparban három területen (az 1980-as években első kettőben már vi-
lágszínvonalon!) kerültek alkalmazásra. Ezek:

1. Felszíni geofizikai mérések, kiegészülve légi mérésekkel.
2. Mélyfúrási geofizikai vagy karotázs mérések.
3. Bányageofizikai mérések.
Ha a geofizikai mérések alkalmazása, egyben hatékonysága tör-

ténelmét nézzük, a bauxitiparban is három periódust lehet elkü-
löníteni:
- kibontakozás szakasza (próbálkozások, kísérletek, fokozatos fej-
lesztések, akadályok):
 1932–1972 között
- térhódítás, gyors fejlődés (nem érte el a lehetőségek határát): 1972–
1991
- gyors hanyatlás, majd az alkalmazás „ideiglenes” megszűnése: 
1991–1994

Ezt szándékozom szemléltetni a második ábrával, amihez a követ-
kező kiegészítéseket fűzöm:

A felszíni mérése-
ket, fejlesztéseket az 
ELGI végezte (kivéve a 
MASZOBAL időszakot) 
a Bauxitkutató Vállalat 
(továbbiakban: BKV) 
megbízásából. Az ábrán 
nem tüntettem fel, de 
ezen felül a bauxitkutatá-
si célt is szolgáló felszíni 
mérésekre az ELGI részé-
re a Központi Földtani 
Hivataltól (KFH) évente 
közel megegyező össze-
gek voltak biztosítva. 

A furásokban történő 
mélyfúrási, más néven 
karotázs méréseket 1976-ig az ELGI, az Országos Kutató és Fúró 
Vállalat (OFKFV), és a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) geo-
fizikai részlegei végezték. Majd a növekvő mérési volumen, a BKV 
fúrási üzemviteléhez való szoros kapcsolódás, a módszer nyújtotta 
információk, lehetőségek gyors kihasználásának igénye okán a BKV 
e mérések végzésére saját karotázs részleget szervezett. (Ez minden 
problémájával nagyrészt rám hárult.)

A bányabeli vagy bányageofizikai mérések lényegében kísérleti 
jellegűek voltak, az éves ráfordítások néhány százezer Ft nagyságú-
ak. Kivitelezői a feladattól függően változnak, szervezésüket – kez-
detben kivitelezésüket is – 1970-től a BKV önálló bányageofizikai 
csoportja, majd geofizikai osztálya végezte. 

A második ábrán látható pénzügyi ráfordítás jó közelítéssel tük-
rözi a mérési volument. A geofizikai módszerekkel végzett bauxit-
kutatás költsége 1977–1990 között átlagban az összes kutatási költ-
ség 7,1%-át tette ki (min.: 0,3; max.: 40,8 MFt/év).

A bauxit geofizikai kutatások központi szereplője az ELGI volt. 
Tevékenysége kiterjedt a nyersanyag-kutatás csaknem minden terü-
letére, a műszergyártás sok ágára, hasznos és okos nemzetközi kap-
csolatrendszerre. A bauxitkutatási célú tevékenységet Szabadváry 
László irányította, fogta össze, de a gyakorlatban főleg Kakas Kristóf 
és Tóth Csaba szervezte, sokszor végezte is a munkát.

Emellett egyes részterületeken nagy segítségünkre volt a Mecse-
ki Ércbányászati Vállalat (MÉV) és a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Geofizikai Tanszéke. E helyekről elsősorban Szabó János MÉV 
főgeofizikus és Takács Ernő professzor úr nevét említhetem.

Nagyvonalakban a felszíni geofizikai méréseknek két fázisát lehe-
tett megkülönböztetni: egyik a Középhegység bauxitra perspektivi-
kus területeire irányuló átnézetes kutatás (más nyersanyagoknál is 
használt geofizikai módszerekkel), másik a sekély mélységű bauxit 
előfordulások területe és a már fúrással is jelzett (de fúrással még 
meg nem kutatott) területek részletező kutatása. Itt már speciálisan 
a bauxitkutatási célra kifejlesztett, vagy adaptált módszerek játszot-
ták a főszerepet. Összességében az ELGI több mint húsz féle mérési 
módszert alkalmazott, ezen belül mindig az adott kutatási feladat-
nak megfelelően több módszert egymásra építve. 

Ezt a gyakorlatot cikkem következő részében két példával fogom 
szemléltetni. 

Nyerges Lajos
aranyokleveles bányageológus mérnök, 

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Eötvös Loránd egyik 
kettős torziós ingája

Bauxitgeofizikai mérések iparági 
pénzügyi ráfordításai 1950–2000

 Polgárőr Hírek
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek, rendezvények sokasága, 32 C 
meleg. 
- Ti ezt, hogy bírjátok? - kérdezte minap egy balatonalmádi lakos.

A polgárőr munka az egy önként vállalt dolog, amit a polgárőrök 
- Almádiról beszélek- a meghatározott ütem szerint végeznek. Azt 
kell mondjam,  az emberek jelentős része örül a jelenlétünknek, 
hiszen tudják, nem büntetünk, csak tájékoztatunk, és ilyenkor a 
nyári időszakban mintha információs iroda is lennénk. Még mindig 
elmondhatjuk: a bűnözök elkerülik Almádit, így a bűnmegelőzési 
programunkat tovább folytatjuk. 

Tovább segítjük az Almádiban lévők biztonságos nyaralását, jú-
liusban 230 órát voltunk a közterületeken, a rendőrséggel, önkor-
mányzattal napi kapcsolatban vagyunk...
PARKOLÁS 

Balatonalmádiban ingyenes a parkolás! Úgy gondolom ez helyes, 
de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti?  - Teheti.. Itt is kérem az autósokat, 
figyeljék a kihelyezett táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos par-
kolást gyakorolják, így a parkolókban is jobban elférnek. Az illeté-
keseket pedig arra kérem, ha szükséges, kényszerítsék ki a betartan-
dó szabályokat, a kulturáltan közlekedők érdekében.  A fentiekben 
leírtak miatt szigorúbb lett az ellenőrzés, és javulás tapasztalható. 
Ami érthetetlen számomra miért kell ezért több százezer forint bün-
tetést befizetni?

A forgalom szempontjából a Petőfi – Baross kereszteződés (Hús-
bolt) a legterheltebb.   A múlt havi cikkemben a terepjárókról írtam 
kissé negatívan, de megvan a Trabant változat is. Vele legnagyobb 
gond, hogy régi almádi lakos, pontosan tudja, hogy az elkövetett 
parkolási szabálytalansággal, az Öreghegyre igyekvők mozgását per-
cekre, vagy ennél is hosszabb időre megállíthatja. A helyszín a fenti 
kereszteződés. Elnézést kérni Ő is elfelejtett. SŐT!

Az ott lakók jelezték, hogy reggelre rengeteg a szemét gyűlik össze 
a volt Aranyhíd, és a DM üzlet közötti járdán. Bár ez nem közbiz-
tosság, de talán az újságot olvasva, az illetékesek lépnek az ügyben.

 Azt tapasztaljuk, hogy a hirtelen lecsapó viharok erőssége meg-
nőtt, ezért kérünk mindenkit, tájékozódjon az időjárásról, lehetősé-
ge szerint, elkerülve a kellemetlenségeket.

Az egyesületünk minden tagja, gondnélküli kellemes nyara-
lást kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy 
vigyázzanak gyermekeikre, értékeikre, és a fürdőzés veszélyeit is 
vegyék figyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétben betö-
rés ellen nem véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak bizton-
ságos védelméről gondoskodjanak.

Balogh Csaba elnök

Forrás: Internet

Illusztráció - forrás: Internet



BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI 
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Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

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

Tanfolyamnyitó: 2017. 08. 17. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 08. 21. 16.00 óra

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

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

REDŐNY
NAPELLENZŐ
NAPHÁLÓ
SZÚNYOGHÁLÓ

PVC AJTÓ
ABLAK
DEKOR ÉS FURNÉR
BELTÉRI AJTÓ

FAZEKAS RÓBERT

BALAT  N ABLAK ÉS
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA

WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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.
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
INGYENES kiszállás Balatonalmádiban a megadott napokon:

szept. 4. és 18., HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy
szept. 5. és 19., KEDD: Öreghegy

szept. 6. és 20., SZERDA: Káptalanfüred
szept. 7. és 21., CSÜTÖRTÖK: Budatava
szept. 8. és 22., PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történő 
oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltás + féreghajtó: 4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontra érkezőknek 
tudjuk biztosítani!

A 11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésre van szükség.

8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

Olvasói versek
Unoka fúga 

Szivecske :
 Dibegő-dobogó

Lábacska:
 Tipegő-topogó

Karocska:
 Nyakamat átfogó

Szemecske:
 Világra rányíló
Varkocska:
 Nyuszifült formázó
Hangocska:
 Gőgicsét elhagyó
Szájacska:
 Puszikat cuppantó
Lelkecske:
 Szeméből sugárzó
Élete:
 Szeretet-fogadó
Emléke:
 Végemig maradó
Hiánya:
 Szívemet markoló

G.
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WWW.ALMADIABLAK.HU
+3630/184-80-85

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 

Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
           +36 88 542 561

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.
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA
INGYENES kiszállás Balatonalmádiban a megadott napokon:

szept. 4. és 18., HÉTFŐ: központ, Malomvölgy, Vödörvölgy
szept. 5. és 19., KEDD: Öreghegy

szept. 6. és 20., SZERDA: Káptalanfüred
szept. 7. és 21., CSÜTÖRTÖK: Budatava
szept. 8. és 22., PÉNTEK: Vörösberény

Ezeken az időpontokon kívül szeptemberben a háznál történő 
oltásnál 2000 Ft kiszállási díjat számolunk fel.

Háromnál több kutya esetén a kiszállás INGYENES.

Veszettség elleni oltás + féreghajtó: 4500 Ft

A kedvezményes árakat a rendelési időben vagy időpontra érkezőknek 
tudjuk biztosítani!

A 11 és 16 óra közötti időszakra személyesen vagy
telefonon megbeszélt időpont-egyeztetésre van szükség.

8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 18.
Telefon: 88/439 390, 70/215 65 25

A KUTYÁK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA ÉVENTE KÖTELEZŐ!

Olvasói versek
Unoka fúga 

Szivecske :
 Dibegő-dobogó

Lábacska:
 Tipegő-topogó

Karocska:
 Nyakamat átfogó

Szemecske:
 Világra rányíló
Varkocska:
 Nyuszifült formázó
Hangocska:
 Gőgicsét elhagyó
Szájacska:
 Puszikat cuppantó
Lelkecske:
 Szeméből sugárzó
Élete:
 Szeretet-fogadó
Emléke:
 Végemig maradó
Hiánya:
 Szívemet markoló

G.
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Mersits Piroska (1926-1988) festőművész, a Vörösberényi Művésztelep alapító tagja
A kép címe: Jegenyesor (olaj) 
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