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Balatonalmádi - Káptalanfüred a gyűjtési helye annak a műtárgy-
nak, amely Dr. Forrai István ügyvéd, magángyűjtő hagyatékából 
származik. A textíliát a család káptalanfüredi nyaralójában őrizték.
A keresztelőtakaró Erdei T. Lilla, az Iparművészeti Múzeum etno-
gráfusa szerintem 1910-es évek körül készülhetett, mert a kismére-
tű (négyzet, téglalap, világ formájú) rece-, vert, varrott, gépi csip-
kebetétek használata ekkor volt jellemző és az ebből összeállított 
nagyobb textíliák, különböző terítők, függönyök. A szakértő fel-
tételezése szerint ezt a tárgyat megvásárolhatták készen, egy egye-
di megrendelésekkel foglalkozó kisebb kézimunka üzletek az I. vh 
előtt. Azonban otthon összeállíthatták a szükséges darabokból, me-
lyeket készen lehetett darabszámra vásárolni. 

A terítő alapszövete fe-
hérített, 19/19 sűrűségű 
lenvászon. Vegyes tech-
nikával készült, hímzett, 
valamint csipkebetétek-
ben gazdag, ami mutatja, 
hogy nem hétköznapi 
használatra szánták, kü-
lönleges, ünnepi alka-
lomkor használhatták. 
/1. kép: Terítő_Laczkó_
Dezső_Múzeum tulaj-
dona, Néprajzi_Gyűjte-
mény_lsz.:2002.2.5./
„Vannak gyülekezetek, 

ahol keresztelő alkalmával külön úrasztali terítőt használtak még a 
20. században is. Balatonszőlősön ezt a terítőt ma is őrzik. Klenó-
dium- és terítőleltárak arról tanúskodnak, hogy keresztelői edényt 
letakaró kendő és keresztelői úrasztali terítő külön volt Köveskálon, 
Balatonfüreden és Szentantalfán is.” (Lackovits, 1993-1994. 407.p)   
A feltételezéseink szerint keresztelő takaró lehetett, amely alá volt 
bélelve a keresztelendő gyermek nemének megfelelően kék vagy ró-
zsaszín, esetleg piros textillel.
A terítőn több egymáshoz viszonyítva szabályos elrendezésben ta-
lálhatóak különböző alakú és méretű vert és rece csipkebetétek, a 
közöttük lévő területeket lyukhímzéssel díszítették. 
A középső betét csomózott rece, recetűvel 
készített háló alapra vászonöltéssel hím-
zett kereszt, körülötte geometrikus inda. 
/2. kép: Terítőközép/ A rececsipkét és az 
alaptextilt 2 cm-es mindkét oldalán egye-
nes szélű vert csipke köti össze. 4 szirmú vi-
rágot stilizáló alakvetés és fonott technikájú 
elemek.
A középső csipkebetét oldalaival párhuza-
mosan kisebb téglalap alakú vert csipkebe-
tétek helyezkednek el, amelyeknek mintája 
vászonvetéssel készült. A vászonvetésű mo-
tívumelemeket fonott pálcák kötik össze. 
/3.kép: A téglalap alakú veret csipke/ Hunyady Gábor: Plasztikus formák

A terítő 4 sarkát diagonál elhelyezésű négy-
zet alakú recebetétek díszítik, amelyeket 
kitárt szárnyú, fél térde ereszkedett angyal 
látható madárkákkal. A csipke és a rece-
betétek közötti stilizált virág ornamentika 
szintén lyukhímzéssel készült az alapvászon-
ra. /4.kép: négyzet alakú  rece csipke/ A 
négyszögletes részeket egy nagyobból vágták 
ki formára, nem méretre készült eredetileg.
A 4 oldalon a széleket háromféle vert csip-
kével zárták le. A legkülső hullámos szé-
lű csipke készítés technikailag vert csipke 
mintakincs alapján géppel készült, a kézi 
technikát ültették át gépire, ez a gépi vert 
csipke típus, azaz a klöpli. /5.kép: A terítő-
szél csipkéi/
A középső gépi csipkéje 8 párral, fonott 
technikával készült, míg a két szélen párhu-
zamosan futó 2-2 párral egyszerre, párcserés 
vezetéssel. A két külső csipkeszalagot a terítő saját anyagából készí-
tett fél centiméteres textilszalag határolja el egymástól. A 3. csipke 
azonos a középső recebetét szélén körbefutó vert csipkeszalaggal.
„Hajdan a keresztelés a családi élet legnagyobb örömünnepe volt” - 
írta 1860-ban Kővári László.
A keresztelő napján a gyermeket új ruhába öltöztették, azt többnyi-
re a keresztanya ajándékozta, ez a szokást napjainkban is gyakorol-
ják. Sok helyen az öltöztetést a bába, a szülésznő végezte. (Gönczi, 
1937. 80.)
Keresztelőre, ahogyan manapság, a korábbi időkben is új, általában 
fehér színű ruhába öltöztették az újszülöttet. Az elmúlt évtizedek-
ben nem használt, és újra felfedezett pólyára is fehér, egyedi hímzett 
huzatot húztak. A csecsemő fejére szalaggal díszített fejkötőt tettek, 
amelyet nemenként eltérő, a lányoknál piros vagy rózsaszín, a fiúk-
nál kék szalaggal díszítettek. Más helyeken külön erre az alkalomra 
keresztelőtakarót használtak. (Lackovits, 1980.) 
Ilyen takaró lehetett a képeken látható „terítő” is, erre való utalás-
nak értelmezhetjük a közepén a keresztet, és az angyalokat.
Hegyhátvidéken a gyermek az arcát letakarták kendővel, hogy a go-
nosz ne árthasson neki. (Lackovits, 1993-1994.)
A keresztelőn résztvevőket, azok feladatát, és egyben a takaró hasz-
nálatát örökíti meg a Ravasz László Ágendája: „A lelkipásztor, a szü-
lők, a keresztszülők és a szülésznő, karján a csecsemővel, az Úr asz-
tala mellé állnak... a keresztanya átvévén a csecsemőt a szülésznőtől 
megkezdődik a szertartás... A szülésznő a csecsemő fejéről leveszi a 
főkötőt vagy kendőt... a pólyát vagy takarót a szülésznő hajtsa vissza 
vagy fogja fel…” (Ravasz, 1927.)
Keresztelő után a következőt mondták, vidéktől és felekezettől 
függetlenül: Pogányt vittünk, keresztyént / keresztényt hoztunk!  (S. 
Lackovits, 1993-94. )

Október hónap műtárgya:
100 éves káptalani kincsek 
Szerzők: Egervári Márta textil restaurátor – 
L. Karsai Henriett néprajzos muzeológus
Fotók: Borbás Levente

Felhasznált irodalom:
1. GÖNCZI F.: A somogyi gyermek. Kaposvár 1937. 
2. KŐVÁRI L.: A magyar családi s közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedel-

mek korából. Pest 1860. 
3. LACKOVITS E.: Adalékok a falusi gyermekek életéhez Veszprém megyében 

1868-1945 Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 15. 237-270.p Veszprém, 
1980.

4. RAVASZ L.: Agenda (A magyar református egyház liturgiás könyve). Budapest 
1927. 

5. S. LACKOVITS E.: REFORMÁTUS KERESZTELÉSI SZOKÁSOK A  DU-
NÁNTÚLON (19. sz. II. fele - 20. sz.)  Veszprém Megyei Múzeumok Közlemé-
nyei 19-20. 90 esztendős a „Veszprémvármegyei” Múzeum. Jubileumi évkönyv. 
399-418.p Veszprém, 1993-94. 
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő 
Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban 
bemutatunk egy képet Almádiról. A 
képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell 
válaszolni: 

1. A felvétel Almádi mely területét 
ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg 
jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2017. december 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 

A beérkezett válaszok elbírálását 
2018. január 12-én, pénteken 16.30 
órakor a Honismereti és Városszépítő 
Kör klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 17. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a Szent Imre 
út 8. sz. alatt látható, „Gábory Villa” 
felirattal 1943-ban. 
2. A felvétel 1943-ban készült. 
3. Ma az épület a felismerhetetlensé-
gig átalakítva látható a Szent Imre út 
13. sz. alatt. 
Kérdésünkre helyes válasz nem 

érkezett. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2017. 
december 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk.  

Kovács István elnök 

Fotó: Csetényi Norbert

FELHÍVÁS

80 évvel ezelőtt kezdődött az 1937-38-as tanév, ki milyen 
szorgalommal végezte, aszerint emlékezik. Az Óvári utcai 
iskolánk 1904-ben épült, és 41 évig adott otthont az almádi 
gyerekeknek, ám 1945. március 22-én rommá lett. Többen 
úgy gondoltuk, hogy ezt az időszakot le kellene írni az 
utókor számára, megörökítve az almádi oktatás kezdeti 
éveit. 

Talán még vagyunk néhányan, akik ebben az iskolában 
koptatták a padokat, vagy rokonaik elbeszéléseiből vannak 
emlékeik e korról. Kérjük, hogy az iskolával kapcsolatos 
személyes, rokoni vagy családi  tulajdonban levő 
anyagokkal (fényképek, bizonyítvány, képeslap, korabeli 
újságok stb.) segítsék munkánkat. Természetesen a másolás 
után visszaadjuk a tulajdonosnak, vagy eleve elektronikus 
formában juttassák el a városi könyvtárnak.

Kapcsolattartás: Pannónia Könyvtár (88/542.514 ill. 
olvasoszolgalat@upcmail.hu).

Schildmayer Ferenc 

VÖRÖSBERÉNYI KÚTAVATÁS VISSZATEKINTÉS
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén 

épül fel.” (Millard Dean Fuller)
A 21 .század rohanó világában, ahol a pénz az egyéni érdek min-

dent felülmúl, üdítőleg hatott az a páratlan összefogás, amely a 
vörösberényi díszkút elkészítéséhez vezetett. Amikor Balatonalmádi 
egyik legkiválóbb közösségi embere Veszeli Lajos felhívott, hogy a 
településrész iskolájának diákjai részt vennének –e a berényi közös-
ség együttműködésével létrehozott és a Veszeli művészúr által elkép-
zelt és megvalósított szökőkút avatásán, nagyon megörültem, hogy 
a mi iskolánk a Vörösberényi Általános Iskola is részese lehet ennek 
a csapatmunkának. 

„Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is 
felemelkedik vele együtt.” (Aharon Appelfeld)

Az iskolavezetés és pár kolléga bevonásával előadtuk tanulóink-
nak, hogy lehetőséget kaptunk arra ,hogy „visszarepüljünk a 11. 
századba” és korabeli ruhákban halászokat és jobbágygyerekeket 
alakítsunk a megnyitón. Nagyon sok gyermek jelentkezett, akikkel 
először megnéztük a berényi kutat, ami tetszésüket váltotta ki és 
meglepődtek, hogy mennyi berény nevezetű település található kis 
országunkban. A szüleik által elkészített autentikus ruhákban és a 
Fekete László által a Petőfi színháztól beszerzett korhű öltözékeken 
már a próbákat is élvezték. A megnyitón érdeklődéssel hallgatták 
Czuczor Sándor, általam nagyon tisztelt és nagy tudású történelem 
tanár különleges egyéniségét tükröző, a falu történetéről szóló be-
szédét. Szüleikkel együtt nagyon büszkék voltak arra, hogy aktívan 
megmutathatták magukat ebben az összmunkában. Történelem 
tanárként nagyon üdvözítőnek tartom az ilyen fellépéseket, mivel 
ez által ifjúságunk jobban megismeri szűkebb környezetének törté-
netét, sőt felkelti érdeklődésüket a korai magyar történelem iránt.

„Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül 
olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.” (Bob Marley)

Köszönet a Vörösberényért tett erőfeszítésedért Veszeli Lajos és 
jó egészséget kívánok neked, hogy továbbra is ilyen aktívan ápold s 
küzdj szeretett városodért!

Javasolnám, hogy minden évfordulót ünnepeljünk meg és te-
remtsünk hagyományt ebből, Balatonalmádi ezen településrészén.

Csetényi Tamásné

Kútavató
A történelem kellős közepébe csöppentünk itt Vörösberényben, 

amit a diákok nem is sejtettek előre. Lelkesen készültek a korhű ru-
hák, és az emlékkút is az utolsó simításokat kapta. A jeles nap tisz-
teletére a helyi diákok mellett anyukák és apukák is szívesen részt 
vettek az előkészületekben. Sőt olyan szülő is segítséget nyújtott, 
akinek gyermeke nem állt a kis statiszták közé. A berényi diákok 
szinte beleélték magukat az Árpád kori mindennapokba. Volt, aki 
jobbágy gúnyát öltött vagy éppen díszes maskarát.

A település szimbólumát jelképező erőd templom megkongatta 
harangjait, majd apácák zsoltárokat énekeltek. A felvonulás elején 
kis apródokká vált gyermekeink harsogták: Jön a Király!

A tér addigra zsúfoltságig telt kíváncsi nézőkkel, szinte színházi 
volt a hangulat. Megelevenedett előttünk az akkori halászfalu élete, 
tanáraink színes gúnyában terelgették a kis halász gyermekeket.

Olyan közösségi tér alakult ki a vörösberényi posta előtt, amely 
ezután mindig felidézi az ezer éves település létrejöttét. 

Szülőkként köszönjük, hogy részesei lehettünk egy ilyen meg-
mozdulásnak, ezáltal még büszkébbek vagyunk kis városunkra. 

Hoffmann-né Havasi Barbara, Liszy Viktória

Sajnálattal olvastam az eseményről megjelent cikket, mert 
a legfontosabb szereplőket nem említi meg. Ők a Vörösberényi 
Általános Iskola pedagógusai, diákjai. A szervezés első lépéseként 
az iskolát kerestük meg, ahol a vezetés azonnal értette, segítette a 
diákok bevonását. A szülők a jelmezek készítésében aktív szerepet 
vállaltak. Az érintett pedagógusok - Csetényi Tamásné Hédi, Trázsi 
Erika, Csetényiné Schofhauzer Anita, Kittlinger András - maguk is 
jelmezt öltve nagy odafigyeléssel irányították tanulóinkat (mintegy 
30 fő), így nagyban segítve célunk megvalósulást.
Hiszem, hogy mindannyian jó szívvel gondolnak vissza az esemény-
re. Ezúton is köszönöm részvételüket.

Fekete László
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A helyes válaszokat 2017. december 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 

A beérkezett válaszok elbírálását 
2018. január 12-én, pénteken 16.30 
órakor a Honismereti és Városszépítő 
Kör klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 17. forduló helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület a Szent Imre 
út 8. sz. alatt látható, „Gábory Villa” 
felirattal 1943-ban. 
2. A felvétel 1943-ban készült. 
3. Ma az épület a felismerhetetlensé-
gig átalakítva látható a Szent Imre út 
13. sz. alatt. 
Kérdésünkre helyes válasz nem 

érkezett. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2017. 
december 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk.  

Kovács István elnök 

Fotó: Csetényi Norbert

FELHÍVÁS

80 évvel ezelőtt kezdődött az 1937-38-as tanév, ki milyen 
szorgalommal végezte, aszerint emlékezik. Az Óvári utcai 
iskolánk 1904-ben épült, és 41 évig adott otthont az almádi 
gyerekeknek, ám 1945. március 22-én rommá lett. Többen 
úgy gondoltuk, hogy ezt az időszakot le kellene írni az 
utókor számára, megörökítve az almádi oktatás kezdeti 
éveit. 

Talán még vagyunk néhányan, akik ebben az iskolában 
koptatták a padokat, vagy rokonaik elbeszéléseiből vannak 
emlékeik e korról. Kérjük, hogy az iskolával kapcsolatos 
személyes, rokoni vagy családi  tulajdonban levő 
anyagokkal (fényképek, bizonyítvány, képeslap, korabeli 
újságok stb.) segítsék munkánkat. Természetesen a másolás 
után visszaadjuk a tulajdonosnak, vagy eleve elektronikus 
formában juttassák el a városi könyvtárnak.

Kapcsolattartás: Pannónia Könyvtár (88/542.514 ill. 
olvasoszolgalat@upcmail.hu).

Schildmayer Ferenc 

VÖRÖSBERÉNYI KÚTAVATÁS VISSZATEKINTÉS
„Az egészséges közösség a tagok szeretetén és egymás iránti figyelmén 

épül fel.” (Millard Dean Fuller)
A 21 .század rohanó világában, ahol a pénz az egyéni érdek min-

dent felülmúl, üdítőleg hatott az a páratlan összefogás, amely a 
vörösberényi díszkút elkészítéséhez vezetett. Amikor Balatonalmádi 
egyik legkiválóbb közösségi embere Veszeli Lajos felhívott, hogy a 
településrész iskolájának diákjai részt vennének –e a berényi közös-
ség együttműködésével létrehozott és a Veszeli művészúr által elkép-
zelt és megvalósított szökőkút avatásán, nagyon megörültem, hogy 
a mi iskolánk a Vörösberényi Általános Iskola is részese lehet ennek 
a csapatmunkának. 

„Ha az egyén a közösség javáért dolgozik, felemeli azt, és maga is 
felemelkedik vele együtt.” (Aharon Appelfeld)

Az iskolavezetés és pár kolléga bevonásával előadtuk tanulóink-
nak, hogy lehetőséget kaptunk arra ,hogy „visszarepüljünk a 11. 
századba” és korabeli ruhákban halászokat és jobbágygyerekeket 
alakítsunk a megnyitón. Nagyon sok gyermek jelentkezett, akikkel 
először megnéztük a berényi kutat, ami tetszésüket váltotta ki és 
meglepődtek, hogy mennyi berény nevezetű település található kis 
országunkban. A szüleik által elkészített autentikus ruhákban és a 
Fekete László által a Petőfi színháztól beszerzett korhű öltözékeken 
már a próbákat is élvezték. A megnyitón érdeklődéssel hallgatták 
Czuczor Sándor, általam nagyon tisztelt és nagy tudású történelem 
tanár különleges egyéniségét tükröző, a falu történetéről szóló be-
szédét. Szüleikkel együtt nagyon büszkék voltak arra, hogy aktívan 
megmutathatták magukat ebben az összmunkában. Történelem 
tanárként nagyon üdvözítőnek tartom az ilyen fellépéseket, mivel 
ez által ifjúságunk jobban megismeri szűkebb környezetének törté-
netét, sőt felkelti érdeklődésüket a korai magyar történelem iránt.

„Egy nép a történelmi ismerete, származása és kultúrája nélkül 
olyan, mint egy fa gyökerek nélkül.” (Bob Marley)

Köszönet a Vörösberényért tett erőfeszítésedért Veszeli Lajos és 
jó egészséget kívánok neked, hogy továbbra is ilyen aktívan ápold s 
küzdj szeretett városodért!

Javasolnám, hogy minden évfordulót ünnepeljünk meg és te-
remtsünk hagyományt ebből, Balatonalmádi ezen településrészén.

Csetényi Tamásné

Kútavató
A történelem kellős közepébe csöppentünk itt Vörösberényben, 

amit a diákok nem is sejtettek előre. Lelkesen készültek a korhű ru-
hák, és az emlékkút is az utolsó simításokat kapta. A jeles nap tisz-
teletére a helyi diákok mellett anyukák és apukák is szívesen részt 
vettek az előkészületekben. Sőt olyan szülő is segítséget nyújtott, 
akinek gyermeke nem állt a kis statiszták közé. A berényi diákok 
szinte beleélték magukat az Árpád kori mindennapokba. Volt, aki 
jobbágy gúnyát öltött vagy éppen díszes maskarát.

A település szimbólumát jelképező erőd templom megkongatta 
harangjait, majd apácák zsoltárokat énekeltek. A felvonulás elején 
kis apródokká vált gyermekeink harsogták: Jön a Király!

A tér addigra zsúfoltságig telt kíváncsi nézőkkel, szinte színházi 
volt a hangulat. Megelevenedett előttünk az akkori halászfalu élete, 
tanáraink színes gúnyában terelgették a kis halász gyermekeket.

Olyan közösségi tér alakult ki a vörösberényi posta előtt, amely 
ezután mindig felidézi az ezer éves település létrejöttét. 

Szülőkként köszönjük, hogy részesei lehettünk egy ilyen meg-
mozdulásnak, ezáltal még büszkébbek vagyunk kis városunkra. 

Hoffmann-né Havasi Barbara, Liszy Viktória

Sajnálattal olvastam az eseményről megjelent cikket, mert 
a legfontosabb szereplőket nem említi meg. Ők a Vörösberényi 
Általános Iskola pedagógusai, diákjai. A szervezés első lépéseként 
az iskolát kerestük meg, ahol a vezetés azonnal értette, segítette a 
diákok bevonását. A szülők a jelmezek készítésében aktív szerepet 
vállaltak. Az érintett pedagógusok - Csetényi Tamásné Hédi, Trázsi 
Erika, Csetényiné Schofhauzer Anita, Kittlinger András - maguk is 
jelmezt öltve nagy odafigyeléssel irányították tanulóinkat (mintegy 
30 fő), így nagyban segítve célunk megvalósulást.
Hiszem, hogy mindannyian jó szívvel gondolnak vissza az esemény-
re. Ezúton is köszönöm részvételüket.

Fekete László
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
tizenegyedik, novemberi hír- és információs csokrát olvashatják 
a következő oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
a 2017. év utolsó két hónapjában is szükségünk van (és lesz!) az 
Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 
eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.)
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatta a Képviselő-

testületet a város közbiztonságával kapcsolatban. Elmondása alapján 
az elmúlt időszakban súlyos bűncselekmények nem történtek, az 
ittas vezetések száma azonban a tavalyi azonos időszakhoz képest 
megnőtt, így fokozott ellenőrzésekre kell számítani a jövőben 
is. Sikeres felderítéssel véget vetettek egy betörés-sorozatnak. A 
turisztikai szezon rendben lezajlott. Idén is fokozottan ellenőrzik a 
temetők biztonságát a Halottak napi akció keretében.

Az általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához – jog-
szabályi kötelezettségéből fakadó –előzetes véleményalkotása során 
a testület nem tartotta szükségesnek az iskolák jelenlegi felvételi 
körzeteinek megváltoztatását.

Beszámoltak az önkormányzat által alapított közalapítványok 
a 2016. évi tevékenységükről. A testület köszönettel elfogadta 
az Almádiért Közalapítvány, a Közbiztonsági Közalapítvány 
és az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány beszámolóját. 
Megköszönve a leköszönő tagok, Dér András, Ihász Irén és 
Zsapka Jánosné munkáját, új tagokat választottak az Almádiért 
Közalapítvány kuratóriumába Czuczor Sándor, Kovács Piroska 
Rózsa és Dr. Walter Rózsa személyében. Beszámolt első féléves 
tevékenységéről a Városi Értéktár Bizottság is, többek között a helyi 
értékekről szóló előadásokról, a gombfoci kupáról, valamint az ún. 
Értéktár táblák készítésének folytatásáról. A Bizottság új tagjának 
megválasztották Dér Andrást.

Krízisautó szolgálat működtetése céljára csaknem 690 ezer Ft 
vissza nem térítendő támogatást szavazott meg a grémium a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére a novembertől 
áprilisig tartó időszakra, a krízishelyzetbe, életét, testi és mentális 
épségét veszélyeztető körülmények közé kerülő fedél nélküli 
emberek ellátására.

Jóváhagyta a képviselő-testület az Egészségügyi Központ Non-
profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét és a bizottság új tagjának 

megválasztotta Mikola Józsefet. Hozzájárult a testület az 1. és a 2. 
számú felnőtt-háziorvosi körzet rendelési idejének megváltozásához. 
A január 1-től érvénybe lépő új rendelési idők a város honlapján 
elérhetők lesznek.

A beérkezett árajánlatok alapján a „Vörösberény városrészi 
háziorvosi rendelők fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánította a testület. „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására” benyújtott pályázat keretében a 
„Balatonalmádi belterületi utak, járdák, építése felújítása, valamint 
vízelvezetési rendszerének korszerűsítése” című projektre elnyert 
181 millió Ft-ot 1,7 millió Ft-tal egészítette ki az önkormányzat.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második 
körében benyújtott támogatási kérelmeket visszavonta a testület, 
mivel pozitív elbírálásban részesültek az első körben azonos 
tartalommal benyújtott csúszdapark, óvoda-építési, kerékpárút-
fejlesztési és kollégium-korszerűsítési pályázatok. A „Balatonalmádi, 
Szent Erzsébet liget fejlesztése – I. ütem” című projekttel, azaz a 
talajvíz és csapadékvíz elvezetési problémák megoldását szolgáló 
természetes hatású tóval kapcsolatban elállt létesítési szándékától 
az önkormányzat, mivel a beérkezett árajánlatok alapján a projekt 
megvalósítási költsége, a módosított műszaki tartalom ellenére, 
továbbra is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet.

Támogatta a testület a helyi építészeti értékek megóvására és meg-
őrzésére kiírt önkormányzati pályázatra beérkezett pályázatot. A 
támogatásból egy Arany János utcai ingatlan utcafrontja szépülhet 
meg. Városrendezési célú közterület-szabályozás keretében elfogad-
ta a képviselő-testület egy Harkály utcai ingatlan tulajdonosainak 3 
négyzetméter felajánlását útszabályozás céljára.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan változik és megújul. Ezúttal egy finn művész ajánlotta 
fel újabb két évre „Kristály” című szobrát, valamint a „lengyel évad” 
keretében egy Szegeden élő lengyel művész adta két évre kölcsön 
„Vízen” című alkotását.

Keszey János polgármester beszéde 
az október 23-i ünnepségen
Tisztelt Emlékezők, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt mondják, hogy a múltban lezajlott eseményeket csak a sa-
ját élményeinken keresztül tudjuk elképzelni. Van egy csodálatos 
és igaz történet. Arról szól, hogy sok nehéz kilátástalan év után egy 
kis nép – a magyar – egyszerre csak magára talál, és példát mutat a 
világnak. Az emberek az utcákra tódulnak, ismeretlenek is barátok-
ként üdvözlik egymást. Pártállástól, származástól, felekezettől füg-
getlenül hirtelen mindenki úgy érzi, összetartozunk. Végre büszkén 
és egységesen vagyunk magyarok, és még a külföldiek is ámulva 
nézik, mi történik nálunk. Mi pedig rácáfolunk a kishitűekre, és 
győzelmek sorával bizonyítjuk a rátermettségünket. Ezt a két hetet, 
ami a lelkesedésről, a sikerről, az álmainkról szólt, nem adnánk oda 
senkinek a világ minden pénzéért sem. 

Amint említettem, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját 
élményeinken keresztül tudjuk elképzelni.

Mi volt a történet, amit az előbb elmeséltem? Elárulom: 2017 
Magyarországa, az úszó-és vízilabda-világbajnokság ideje alatt. 
2015-ben a visszalépett Mexikó helyett Magyarország vállalta, hogy 
az elnyert 2021-es világbajnokság helyett már 2017-ben is kész lesz 
megrendezni az eseményt. Rekord gyorsasággal megépült a Duna 
Aréna, felújításra került a Hajós Alfréd és a Komjádi uszoda. Olyan 
nagyszerű versenyhelyszínek kerültek kijelölésre, mint például a 

Batthyány téri szupertoronyugrás, a Városligeti műjégpályán a 
szinkronúszás, vagy a nyílt vízi úszásnak helyet adó Balaton. Nem 
felejtkezhetünk el a versenyzők eredményeiről sem: Hosszú Katinka 
aranyérmeiről, Cseh László szokásos dobogós helyezéséről, Milák 
Kristóf talán még a szakemberek számára is meglepő ezüstérméről a 
4x100 méteres férfi gyorsváltó bronzérméről, a többiek csodálatos 
helytállásáról. A sikerek váratlan egységbe forrasztották az országot. 
Két hétig minden erről szólt idehaza. A versenyek megdöntöttek 
minden nézettségi rekordot, és még azok többségét is a tévé elé szö-
gezték, akik egyébként nem szeretik a sportokat. Soha nem volt 
akkora méretű és hatású sportrendezvény Magyarországon, mint az 
idei vizes világbajnokság. A kéthetes rendezvény nem csak Magyar-
ország, hanem a nemzetközi sportvilág számára is új és meghatározó 
tapasztalatokat hozott. Idén nyáron sokan éreztük úgy, hogy koráb-
ban sosem láttuk ilyen egységesnek, felszabadultnak és büszkének a 
magyar népet. Ekkora lelkesedést talán még soha nem tapasztaltam 
idehaza, pedig végigéltem egyebek mellett a rendszerváltást, az uni-
ós csatlakozást, és különféle magyar sportsikereket.

Ismétlem, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját élménye-
inken keresztül tudjuk elképzelni.

Azt hittem sokat tudok 1956-ról. Több könyvet és tanulmányt 
olvastam a forradalomról. Olvastam történészek kutatásait és sze-
mélyes élménybeszámolókat. Jó pár 56-os forradalmárral beszélget-
tem, olyanokkal is, akik itthon maradtak, de olyanokkal is, akik 
emigráltak. Hallgattam történeteket attól, aki maga is részt vett a 
harcokban, és aki azt is sokszor elmondta, hogy 56-ot csak az ért-
heti igazán, aki részt vett benne. Sokféle visszaemlékezéssel talál-
koztam, de szinte mindegyikből az a tanulság vonható le, hogy a 
forradalom igazi értékét az a szellemiség adta, ami arra a két hétre 
mindenkit eltöltött. Hányszor hallottam ezt a mondatot, és mégis 
csak most, hatvanegy évvel a forradalom után kezdek rájönni arra, 
hogy valójában milyen keveset is tudok az eseményekről. És ehhez, 
meglepő módon, egy sporteseményre volt szükség. Július óta egy 
kicsit jobban értem, mi történt hatvanegy évvel ezelőtt, mert olyan 
élményben volt részem, ami ha kicsiben is, de hasonlít ahhoz, amit 
56-ban az egész ország átélt. 

Remélem, senki sem érti félre, hogy eszem ágában sincs egyen-
lőségjelet tenni a két esemény közé. A napnál is világosabb, hogy 
míg az egyik egy jelentős történelmi esemény, ahol élet és halál volt 
a tét, addig a másik pusztán egy népszerű sportág világeseménye. 
Ám mivel 56-ban még nem éltem, tehát nem lehettem ott, hogy 
saját élményem legyen arról a minden résztvevő által emlegetett át-
szellemült lelkiállapotról, ezért csak hasonlítani tudom olyasmihez, 
amiről személyes tapasztalatom van. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A tények, a feltárások egészen biztosan közelebb hozzák mihoz-

zánk, utódokhoz, majdan pedig a mi leszármazottainkhoz 1956. 
október 23-át, illetve az azt követő időszakot. Azt mondtam: követő 
időszak. Meddig tartott ez? Megjegyzem, a kezdet sem teljesen egy-
értelmű, hiszen az október 23-i események előzményei sokkal ko-
rábbra nyúlnak vissza. Most – ha egyetértenek – fogadjuk el mégis 
ezt a történelmi időpontot. Mert hogy történelmi, az minden vitán 
felülálló. Annak minősítették a korszak ideológusai is, csak éppen 
ellenforradalomnak, egy olyan eseményt neveztek annak, amely ho-
mokot tudott hinteni a kommunista szellemi és gazdasági gépezet 
fogaskerekei közé. Nagyon sokáig igenis, történelmi időpontként 
kezelték ezt a napot. Önök között bizonyosan szép számmal akad-
nak még olyanok, akik emlékeznek arra, hogy az „ellenforradalom” 
fogalmat elsőként Pozsgay Imre minősítette nyíltan „népfelkelés-
nek”. 

Vannak még elhallgatott, elhallgattatott, kitörölt, megsemmisí-
tett eseményei a „követő időszaknak”. Vannak, s lesznek is. Ki tud-
ja, mi minden került az iratmegsemmisítők kezébe? Ki tudja, kik 
és kiket hallgattattak el örökre? Folytathatnám a ki tudja kezdetű 
kérdéssort. Hinni akarom és tudom velem együtt többen hisznek 
abban, hogy a még mindig ködös, homályos, valahol a titkok sorába 
lökött, erőszakolt tények napvilágra kerülnek.

Ide kell idéznem a Nobel-díjas francia írót, Albert Camus-t, aki 
a Magyarok vére című írásában többek közt ezeket a sorokat ve-
tette papírra: „Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a 
magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt 
felkelésre, a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék 
sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné 
házi papucsát, mint a futball szurkolók vasárnapi kupa mérkőzés 
után. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vé-
rével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának 
és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Azok közé 
sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg 
is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának 
nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai 
keresztényeknek mondták magukat.”

Az elhangzottakat 1957-ben, egy évvel az események után vetet-
te papírra. Ma, hatvan esztendő múltán, 2017-ben újabb és újabb 
gondolatokat generálnak az író szavai. Beletörődést, alkalmazko-
dást hirdet annak érdekében, hogy megmaradjon a magyar nemzet. 
Vajon jól látta Camus? Ez ismét egy vitaindító gondolat lehetne. 
Bátorkodom megjegyezni, hogy 1957. május 1-jén már (és ezt na-
gyon határozottan teszem idézőjelek közé) „felszabadultan” vonult 
ünnepelni a nép.

Megint Camus-höz kell fordulnom, hogy a bevezetőmben emlí-
tett, s azóta még párszor idecitált „követő időszak” gondolatiságával 
szembenézzünk. Idézem: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a vi-
lágon az elmúlt húsz esztendőben.  Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társada-
lom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben.” Akár víziónak is minősíthetném, hi-
szen egyetlen esztendő múltán „ez a vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben”. Jól látta Camus: a nyugati világ úgy megfeledkezett 
rólunk, akár a török hordák megállítását követően. Addig kellett a 
magyar vér, de a köszönet és a segítség éppúgy elmaradt, mint a hála 
és tisztelet. Saját tapasztalat alapján kimondhatjuk, hogy sok jóra 
ma sem számíthatunk, amikor megpróbáljuk megvédeni Európát 
az idegen kultúrájú és vallású bevándorlók tömegétől.

Tisztelt Emlékezők!
Vesztes forradalmainkkal kapcsolatban mindig felmerül a kérdés, 

hogy volt-e értelmük, és nem csak további szenvedést hoztak-e az 
országra. Én most nem próbálok meg igazságot tenni ebben az ügy-
ben, és meggyőződésem, hogy nem is lehetséges ezt eldönteni. Egy 
dolgot azonban fontosnak tartok kiemelni: az ötvenhatos forrada-
lom a benne részt vevők számára olyan közösségi élmény volt, ami 
életük végéig elkíséri/elkísérte őket. Olyan élmény, amit kétszázez-
ren vittek magukkal nyugatra, és amit idehaza is hiába próbáltak 
évtizedekig elnyomni és elhazudni. Otthon négy fal között a ro-
konok, családtagok, barátok az évfordulón súgva mondták el hőse-
ik/hőseink nevét, akár egy imát, melyben ott van a „Hallgass meg 
minket Krisztusunk”. Nézzük csak a mi egykori kis településünket, 
Almádit, vagy Füredet, Fűzfőt! Ugye fölsejlik a „balatoni fiúk” név-
sora? Bata Ferenc, Ungár József, Turi István, Tolner István, Hatvári 
Hugó, Kuti Gábor. De ide kell sorolnunk Farkas Bélát és Birkus 
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Tisztelt Almádi Polgárok
és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
tizenegyedik, novemberi hír- és információs csokrát olvashatják 
a következő oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: 
pontosabban, hitelesebben értesüljenek Olvasóink az 
önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
folytatódtak, s folytatódnak a megkezdett fejlesztések 
ebben az esztendőben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők 
és nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk 
szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi 
Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. 
Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, 
a 2017. év utolsó két hónapjában is szükségünk van (és lesz!) az 
Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – Balatonalmádi Város 
Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy e-mail címünkre – 
eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.)
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző.

A városháza hírei

A képviselő-testületi ülésről
Dr. Linczmayer László rendőrkapitány tájékoztatta a Képviselő-

testületet a város közbiztonságával kapcsolatban. Elmondása alapján 
az elmúlt időszakban súlyos bűncselekmények nem történtek, az 
ittas vezetések száma azonban a tavalyi azonos időszakhoz képest 
megnőtt, így fokozott ellenőrzésekre kell számítani a jövőben 
is. Sikeres felderítéssel véget vetettek egy betörés-sorozatnak. A 
turisztikai szezon rendben lezajlott. Idén is fokozottan ellenőrzik a 
temetők biztonságát a Halottak napi akció keretében.

Az általános iskolák felvételi körzeteinek megállapításához – jog-
szabályi kötelezettségéből fakadó –előzetes véleményalkotása során 
a testület nem tartotta szükségesnek az iskolák jelenlegi felvételi 
körzeteinek megváltoztatását.

Beszámoltak az önkormányzat által alapított közalapítványok 
a 2016. évi tevékenységükről. A testület köszönettel elfogadta 
az Almádiért Közalapítvány, a Közbiztonsági Közalapítvány 
és az „Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány beszámolóját. 
Megköszönve a leköszönő tagok, Dér András, Ihász Irén és 
Zsapka Jánosné munkáját, új tagokat választottak az Almádiért 
Közalapítvány kuratóriumába Czuczor Sándor, Kovács Piroska 
Rózsa és Dr. Walter Rózsa személyében. Beszámolt első féléves 
tevékenységéről a Városi Értéktár Bizottság is, többek között a helyi 
értékekről szóló előadásokról, a gombfoci kupáról, valamint az ún. 
Értéktár táblák készítésének folytatásáról. A Bizottság új tagjának 
megválasztották Dér Andrást.

Krízisautó szolgálat működtetése céljára csaknem 690 ezer Ft 
vissza nem térítendő támogatást szavazott meg a grémium a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére a novembertől 
áprilisig tartó időszakra, a krízishelyzetbe, életét, testi és mentális 
épségét veszélyeztető körülmények közé kerülő fedél nélküli 
emberek ellátására.

Jóváhagyta a képviselő-testület az Egészségügyi Központ Non-
profit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjét és a bizottság új tagjának 

megválasztotta Mikola Józsefet. Hozzájárult a testület az 1. és a 2. 
számú felnőtt-háziorvosi körzet rendelési idejének megváltozásához. 
A január 1-től érvénybe lépő új rendelési idők a város honlapján 
elérhetők lesznek.

A beérkezett árajánlatok alapján a „Vörösberény városrészi 
háziorvosi rendelők fejlesztése” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárást eredménytelennek nyilvánította a testület. „Az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására” benyújtott pályázat keretében a 
„Balatonalmádi belterületi utak, járdák, építése felújítása, valamint 
vízelvezetési rendszerének korszerűsítése” című projektre elnyert 
181 millió Ft-ot 1,7 millió Ft-tal egészítette ki az önkormányzat.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program második 
körében benyújtott támogatási kérelmeket visszavonta a testület, 
mivel pozitív elbírálásban részesültek az első körben azonos 
tartalommal benyújtott csúszdapark, óvoda-építési, kerékpárút-
fejlesztési és kollégium-korszerűsítési pályázatok. A „Balatonalmádi, 
Szent Erzsébet liget fejlesztése – I. ütem” című projekttel, azaz a 
talajvíz és csapadékvíz elvezetési problémák megoldását szolgáló 
természetes hatású tóval kapcsolatban elállt létesítési szándékától 
az önkormányzat, mivel a beérkezett árajánlatok alapján a projekt 
megvalósítási költsége, a módosított műszaki tartalom ellenére, 
továbbra is jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet.

Támogatta a testület a helyi építészeti értékek megóvására és meg-
őrzésére kiírt önkormányzati pályázatra beérkezett pályázatot. A 
támogatásból egy Arany János utcai ingatlan utcafrontja szépülhet 
meg. Városrendezési célú közterület-szabályozás keretében elfogad-
ta a képviselő-testület egy Harkály utcai ingatlan tulajdonosainak 3 
négyzetméter felajánlását útszabályozás céljára.

A „Kézfogás” Európa Szoborpark szoborállományának egy része 
folyamatosan változik és megújul. Ezúttal egy finn művész ajánlotta 
fel újabb két évre „Kristály” című szobrát, valamint a „lengyel évad” 
keretében egy Szegeden élő lengyel művész adta két évre kölcsön 
„Vízen” című alkotását.

Keszey János polgármester beszéde 
az október 23-i ünnepségen
Tisztelt Emlékezők, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Azt mondják, hogy a múltban lezajlott eseményeket csak a sa-
ját élményeinken keresztül tudjuk elképzelni. Van egy csodálatos 
és igaz történet. Arról szól, hogy sok nehéz kilátástalan év után egy 
kis nép – a magyar – egyszerre csak magára talál, és példát mutat a 
világnak. Az emberek az utcákra tódulnak, ismeretlenek is barátok-
ként üdvözlik egymást. Pártállástól, származástól, felekezettől füg-
getlenül hirtelen mindenki úgy érzi, összetartozunk. Végre büszkén 
és egységesen vagyunk magyarok, és még a külföldiek is ámulva 
nézik, mi történik nálunk. Mi pedig rácáfolunk a kishitűekre, és 
győzelmek sorával bizonyítjuk a rátermettségünket. Ezt a két hetet, 
ami a lelkesedésről, a sikerről, az álmainkról szólt, nem adnánk oda 
senkinek a világ minden pénzéért sem. 

Amint említettem, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját 
élményeinken keresztül tudjuk elképzelni.

Mi volt a történet, amit az előbb elmeséltem? Elárulom: 2017 
Magyarországa, az úszó-és vízilabda-világbajnokság ideje alatt. 
2015-ben a visszalépett Mexikó helyett Magyarország vállalta, hogy 
az elnyert 2021-es világbajnokság helyett már 2017-ben is kész lesz 
megrendezni az eseményt. Rekord gyorsasággal megépült a Duna 
Aréna, felújításra került a Hajós Alfréd és a Komjádi uszoda. Olyan 
nagyszerű versenyhelyszínek kerültek kijelölésre, mint például a 

Batthyány téri szupertoronyugrás, a Városligeti műjégpályán a 
szinkronúszás, vagy a nyílt vízi úszásnak helyet adó Balaton. Nem 
felejtkezhetünk el a versenyzők eredményeiről sem: Hosszú Katinka 
aranyérmeiről, Cseh László szokásos dobogós helyezéséről, Milák 
Kristóf talán még a szakemberek számára is meglepő ezüstérméről a 
4x100 méteres férfi gyorsváltó bronzérméről, a többiek csodálatos 
helytállásáról. A sikerek váratlan egységbe forrasztották az országot. 
Két hétig minden erről szólt idehaza. A versenyek megdöntöttek 
minden nézettségi rekordot, és még azok többségét is a tévé elé szö-
gezték, akik egyébként nem szeretik a sportokat. Soha nem volt 
akkora méretű és hatású sportrendezvény Magyarországon, mint az 
idei vizes világbajnokság. A kéthetes rendezvény nem csak Magyar-
ország, hanem a nemzetközi sportvilág számára is új és meghatározó 
tapasztalatokat hozott. Idén nyáron sokan éreztük úgy, hogy koráb-
ban sosem láttuk ilyen egységesnek, felszabadultnak és büszkének a 
magyar népet. Ekkora lelkesedést talán még soha nem tapasztaltam 
idehaza, pedig végigéltem egyebek mellett a rendszerváltást, az uni-
ós csatlakozást, és különféle magyar sportsikereket.

Ismétlem, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját élménye-
inken keresztül tudjuk elképzelni.

Azt hittem sokat tudok 1956-ról. Több könyvet és tanulmányt 
olvastam a forradalomról. Olvastam történészek kutatásait és sze-
mélyes élménybeszámolókat. Jó pár 56-os forradalmárral beszélget-
tem, olyanokkal is, akik itthon maradtak, de olyanokkal is, akik 
emigráltak. Hallgattam történeteket attól, aki maga is részt vett a 
harcokban, és aki azt is sokszor elmondta, hogy 56-ot csak az ért-
heti igazán, aki részt vett benne. Sokféle visszaemlékezéssel talál-
koztam, de szinte mindegyikből az a tanulság vonható le, hogy a 
forradalom igazi értékét az a szellemiség adta, ami arra a két hétre 
mindenkit eltöltött. Hányszor hallottam ezt a mondatot, és mégis 
csak most, hatvanegy évvel a forradalom után kezdek rájönni arra, 
hogy valójában milyen keveset is tudok az eseményekről. És ehhez, 
meglepő módon, egy sporteseményre volt szükség. Július óta egy 
kicsit jobban értem, mi történt hatvanegy évvel ezelőtt, mert olyan 
élményben volt részem, ami ha kicsiben is, de hasonlít ahhoz, amit 
56-ban az egész ország átélt. 

Remélem, senki sem érti félre, hogy eszem ágában sincs egyen-
lőségjelet tenni a két esemény közé. A napnál is világosabb, hogy 
míg az egyik egy jelentős történelmi esemény, ahol élet és halál volt 
a tét, addig a másik pusztán egy népszerű sportág világeseménye. 
Ám mivel 56-ban még nem éltem, tehát nem lehettem ott, hogy 
saját élményem legyen arról a minden résztvevő által emlegetett át-
szellemült lelkiállapotról, ezért csak hasonlítani tudom olyasmihez, 
amiről személyes tapasztalatom van. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A tények, a feltárások egészen biztosan közelebb hozzák mihoz-

zánk, utódokhoz, majdan pedig a mi leszármazottainkhoz 1956. 
október 23-át, illetve az azt követő időszakot. Azt mondtam: követő 
időszak. Meddig tartott ez? Megjegyzem, a kezdet sem teljesen egy-
értelmű, hiszen az október 23-i események előzményei sokkal ko-
rábbra nyúlnak vissza. Most – ha egyetértenek – fogadjuk el mégis 
ezt a történelmi időpontot. Mert hogy történelmi, az minden vitán 
felülálló. Annak minősítették a korszak ideológusai is, csak éppen 
ellenforradalomnak, egy olyan eseményt neveztek annak, amely ho-
mokot tudott hinteni a kommunista szellemi és gazdasági gépezet 
fogaskerekei közé. Nagyon sokáig igenis, történelmi időpontként 
kezelték ezt a napot. Önök között bizonyosan szép számmal akad-
nak még olyanok, akik emlékeznek arra, hogy az „ellenforradalom” 
fogalmat elsőként Pozsgay Imre minősítette nyíltan „népfelkelés-
nek”. 

Vannak még elhallgatott, elhallgattatott, kitörölt, megsemmisí-
tett eseményei a „követő időszaknak”. Vannak, s lesznek is. Ki tud-
ja, mi minden került az iratmegsemmisítők kezébe? Ki tudja, kik 
és kiket hallgattattak el örökre? Folytathatnám a ki tudja kezdetű 
kérdéssort. Hinni akarom és tudom velem együtt többen hisznek 
abban, hogy a még mindig ködös, homályos, valahol a titkok sorába 
lökött, erőszakolt tények napvilágra kerülnek.

Ide kell idéznem a Nobel-díjas francia írót, Albert Camus-t, aki 
a Magyarok vére című írásában többek közt ezeket a sorokat ve-
tette papírra: „Nem tartozom azok közé, akik azt kívánják, hogy a 
magyar nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát egy eltiprásra ítélt 
felkelésre, a nyugati világ szemeláttára, amely nem takarékoskodnék 
sem tapssal sem keresztényi könnyel, hanem hazamenne, felvenné 
házi papucsát, mint a futball szurkolók vasárnapi kupa mérkőzés 
után. Túl sok a halott már a stadionban, és az ember csak saját vé-
rével gavalléroskodhat. A magyar vér oly nagy értéke Európának 
és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. Azok közé 
sem tartozom, akik úgy hiszik, alkalmazkodni kell, ha átmenetileg 
is, bele kell törődni a rémuralomba. Ez a rémuralom szocialistának 
nevezi magát, nem több jogon, mint ahogy az inkvizíció hóhérai 
keresztényeknek mondták magukat.”

Az elhangzottakat 1957-ben, egy évvel az események után vetet-
te papírra. Ma, hatvan esztendő múltán, 2017-ben újabb és újabb 
gondolatokat generálnak az író szavai. Beletörődést, alkalmazko-
dást hirdet annak érdekében, hogy megmaradjon a magyar nemzet. 
Vajon jól látta Camus? Ez ismét egy vitaindító gondolat lehetne. 
Bátorkodom megjegyezni, hogy 1957. május 1-jén már (és ezt na-
gyon határozottan teszem idézőjelek közé) „felszabadultan” vonult 
ünnepelni a nép.

Megint Camus-höz kell fordulnom, hogy a bevezetőmben emlí-
tett, s azóta még párszor idecitált „követő időszak” gondolatiságával 
szembenézzünk. Idézem: „A legázolt, bilincsbe vert Magyarország 
többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a vi-
lágon az elmúlt húsz esztendőben.  Ahhoz, hogy ezt a történelmi 
leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társada-
lom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most 
már alvad az emlékezetben.” Akár víziónak is minősíthetném, hi-
szen egyetlen esztendő múltán „ez a vérfolyam most már alvad az 
emlékezetben”. Jól látta Camus: a nyugati világ úgy megfeledkezett 
rólunk, akár a török hordák megállítását követően. Addig kellett a 
magyar vér, de a köszönet és a segítség éppúgy elmaradt, mint a hála 
és tisztelet. Saját tapasztalat alapján kimondhatjuk, hogy sok jóra 
ma sem számíthatunk, amikor megpróbáljuk megvédeni Európát 
az idegen kultúrájú és vallású bevándorlók tömegétől.

Tisztelt Emlékezők!
Vesztes forradalmainkkal kapcsolatban mindig felmerül a kérdés, 

hogy volt-e értelmük, és nem csak további szenvedést hoztak-e az 
országra. Én most nem próbálok meg igazságot tenni ebben az ügy-
ben, és meggyőződésem, hogy nem is lehetséges ezt eldönteni. Egy 
dolgot azonban fontosnak tartok kiemelni: az ötvenhatos forrada-
lom a benne részt vevők számára olyan közösségi élmény volt, ami 
életük végéig elkíséri/elkísérte őket. Olyan élmény, amit kétszázez-
ren vittek magukkal nyugatra, és amit idehaza is hiába próbáltak 
évtizedekig elnyomni és elhazudni. Otthon négy fal között a ro-
konok, családtagok, barátok az évfordulón súgva mondták el hőse-
ik/hőseink nevét, akár egy imát, melyben ott van a „Hallgass meg 
minket Krisztusunk”. Nézzük csak a mi egykori kis településünket, 
Almádit, vagy Füredet, Fűzfőt! Ugye fölsejlik a „balatoni fiúk” név-
sora? Bata Ferenc, Ungár József, Turi István, Tolner István, Hatvári 
Hugó, Kuti Gábor. De ide kell sorolnunk Farkas Bélát és Birkus 
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Hubertet, akiket az almádi forradalom vezéregyéniségeinek tekint-
hetünk, vagy Majbó Bélát, s még nagyon sokakat, akik névtelenek 
maradtak. Csak le kell emelni a polcról Sarusi Mihály könyvét, s 
megelevenedik a történelem. A rendszerváltás hajnalán jól látszott, 
hogy a három évtizeddel korábban összegyűlt energia megmaradt és 
újra felszínre tört. Hátborzongató belegondolni, mi lehetett volna, 
milyen csodás eredményekre vezetett volna, ha a szabadságharcunk 
sikerrel jár, és ebben a fantasztikus, eufórikus szellemben kezdhet-
jük el újraépíteni az országot.

Utoljára mondom, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját 
élményeinken keresztül tudjuk elképzelni, éppen ezért kívánatos 
lenne, ha a mai generáció is meg tudná élni ötvenhat szellemét, 
és bárcsak adna nekünk is annyi energiát, amit az ország építésére 
tudunk fordítani! Őszintén remélem, hogy ezúttal szerencsésebbek 
leszünk, mint hatvanegy évvel ezelőtt voltunk, és az egyetértés és 
összetartozás élményét megtapasztalva egy gazdag és büszke Ma-
gyarországot fogunk tudni építeni!

FELHÍVÁS
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-

tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről:

- fogadott vendégek száma
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-

delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető 
honlapunkról (www.balatonalmadi.hu /Dokumentumtár/Forma-
nyomtatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. 
számú irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfoga-
dási időben. 
Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ha-
tósági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezett-
ségüket az előírt módon és határidőben teljesítsék.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Közlemény
Kiadó üzlethelyiség! Balatonalmádi-Káptalanfüreden, a Csillag 

téri buszmegálló átépítését követően 1993. évtől működik szezonális 
jelleggel élelmiszerbolt. Az üzlethelyiség alapterülete nettó 27,7 m2, 
amelyhez tartozik egy 4 m2 alapterületű terasz is (a továbbiakban 
Bérlemény).

A jelenlegi 
bérlő, a „KÉT 
TÜCSÖK” Bt. 
he l y i s égbé r l e t i 
szerződése hatá-
rozott időtartam-
ra szól, lejárata 
2017. december 
31. A Bérlemény 
bérbeadására Bala-
tonalmádi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva 
– 164/2017. (X.17.) PGB határozatával nyílt egyfordulós pályá-
zatot írt ki, 2018. január 01. napjától 2022. december 31-ig tartó 
határozott időtartamra, a jelenlegi bérlő részére előbérleti jog biz-
tosításával. 

A 2018. évben fizetendő minimális bérleti díj összege: nettó 
539.000 Ft/év + Áfa 27%. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsikölt-
ségeket, (víz- és csatornadíj, áram díja, szemétszállítás díja) amelyek 
a bérlőt terhelik. Az üzletben a bérlő főtevékenységként „TEÁOR 
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” tevékenysé-
get folytathat. 

A Bérleményre a pályázatokat a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Te-
lepülésfejlesztési osztályán, a 40. számú hivatali helyiségben, ügy-
félfogadási időben, legkésőbb 2017. november 22-én, szerdán 
délelőtt 10.00 óráig lehet benyújtani. A pályázat elbírálására a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. decemberi ülésén kerül sor.

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

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

Lengyel szobrok a Szoborparkban
A „Kézfogás” Európa Szoborparkban kétévente egy-egy európai 

ország kortárs művészei mutatkoznak be. 2013-ban Olaszország, 
2015-ben Finnország, idén pedig Lengyelország a vendég. Ebből az 
alkalomból a Rzezba-Oronsko-i Múzeum és Szobrász Központ négy, 
valamint Brzózka Marek, Szegeden élő lengyel szobrászművész egy 
szobrot adott kölcsön Balatonalmádi részére. Az október 6-i avató-
ünnepségen részt vett Balatonalmádi lengyel testvérvárosa Serock, 
a budapesti Lengyel Intézet és az Oronsko-i szobrászközpont 
delegációja.

Kiadó üzlethelyiség a Csillag téren

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R.) 8.§ (5) be-
kezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
2/101/113/2017. számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Balaton-
fűzfői

Balaton-
fűzfői

közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Felsőörsi Felsőörsi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Ferenczy 
Károly

Ferenczy 
Károly

közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Veszprémi Veszprémi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-
Vörösmarty Vörösmarty

közterület jellege - - utca utca

Balatonalmádi, 2017. október 20.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 2/638/2017. 
számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Balaton-
fűzfői

Balaton-
fűzfői

közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Felsőörsi Felsőörsi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Ferenczy 
Károly

Ferenczy 
Károly

közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Paál László Paál László
közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Veszprémi Veszprémi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Vörösmarty Vörösmarty
közterület jellege - - utca utca

Balatonalmádi, 2017. október 20.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából

Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető
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2017. november Városháza hírei
Hubertet, akiket az almádi forradalom vezéregyéniségeinek tekint-
hetünk, vagy Majbó Bélát, s még nagyon sokakat, akik névtelenek 
maradtak. Csak le kell emelni a polcról Sarusi Mihály könyvét, s 
megelevenedik a történelem. A rendszerváltás hajnalán jól látszott, 
hogy a három évtizeddel korábban összegyűlt energia megmaradt és 
újra felszínre tört. Hátborzongató belegondolni, mi lehetett volna, 
milyen csodás eredményekre vezetett volna, ha a szabadságharcunk 
sikerrel jár, és ebben a fantasztikus, eufórikus szellemben kezdhet-
jük el újraépíteni az országot.

Utoljára mondom, a múltban lezajlott eseményeket csak a saját 
élményeinken keresztül tudjuk elképzelni, éppen ezért kívánatos 
lenne, ha a mai generáció is meg tudná élni ötvenhat szellemét, 
és bárcsak adna nekünk is annyi energiát, amit az ország építésére 
tudunk fordítani! Őszintén remélem, hogy ezúttal szerencsésebbek 
leszünk, mint hatvanegy évvel ezelőtt voltunk, és az egyetértés és 
összetartozás élményét megtapasztalva egy gazdag és büszke Ma-
gyarországot fogunk tudni építeni!

FELHÍVÁS
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes fel-

tételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjé-
ről szóló 239/2009. (X. 20.) Kormány rendelet 16.§-a értelmében 
az egyéb szálláshelyet (korábban: fizetővendéglátást) üzemeltető 
szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan 
a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban 
adatot szolgáltatni a következőkről:

- fogadott vendégek száma
- a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák száma.
Az adatokat összesítve, valamint a magyarországi lakóhellyel ren-

delkező és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek 
szerinti bontásban kell közölni. Az adatszolgáltatás személyes ada-
tokat nem tartalmazhat.

Az adatszolgáltatás teljesítésére az adatlap segédlet letölthető 
honlapunkról (www.balatonalmadi.hu /Dokumentumtár/Forma-
nyomtatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. 
számú irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfoga-
dási időben. 
Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat a közigazgatási ha-
tósági eljárás elkerülése érdekében adatszolgáltatási kötelezett-
ségüket az előírt módon és határidőben teljesítsék.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

Közlemény
Kiadó üzlethelyiség! Balatonalmádi-Káptalanfüreden, a Csillag 

téri buszmegálló átépítését követően 1993. évtől működik szezonális 
jelleggel élelmiszerbolt. Az üzlethelyiség alapterülete nettó 27,7 m2, 
amelyhez tartozik egy 4 m2 alapterületű terasz is (a továbbiakban 
Bérlemény).

A jelenlegi 
bérlő, a „KÉT 
TÜCSÖK” Bt. 
he l y i s égbé r l e t i 
szerződése hatá-
rozott időtartam-
ra szól, lejárata 
2017. december 
31. A Bérlemény 
bérbeadására Bala-
tonalmádi Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottsága – a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében eljárva 
– 164/2017. (X.17.) PGB határozatával nyílt egyfordulós pályá-
zatot írt ki, 2018. január 01. napjától 2022. december 31-ig tartó 
határozott időtartamra, a jelenlegi bérlő részére előbérleti jog biz-
tosításával. 

A 2018. évben fizetendő minimális bérleti díj összege: nettó 
539.000 Ft/év + Áfa 27%. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsikölt-
ségeket, (víz- és csatornadíj, áram díja, szemétszállítás díja) amelyek 
a bérlőt terhelik. Az üzletben a bérlő főtevékenységként „TEÁOR 
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” tevékenysé-
get folytathat. 

A Bérleményre a pályázatokat a Balatonalmádi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) Te-
lepülésfejlesztési osztályán, a 40. számú hivatali helyiségben, ügy-
félfogadási időben, legkésőbb 2017. november 22-én, szerdán 
délelőtt 10.00 óráig lehet benyújtani. A pályázat elbírálására a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2017. decemberi ülésén kerül sor.

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

Lisztesné Biermann Mária, vagyonkezelő

Lengyel szobrok a Szoborparkban
A „Kézfogás” Európa Szoborparkban kétévente egy-egy európai 

ország kortárs művészei mutatkoznak be. 2013-ban Olaszország, 
2015-ben Finnország, idén pedig Lengyelország a vendég. Ebből az 
alkalomból a Rzezba-Oronsko-i Múzeum és Szobrász Központ négy, 
valamint Brzózka Marek, Szegeden élő lengyel szobrászművész egy 
szobrot adott kölcsön Balatonalmádi részére. Az október 6-i avató-
ünnepségen részt vett Balatonalmádi lengyel testvérvárosa Serock, 
a budapesti Lengyel Intézet és az Oronsko-i szobrászközpont 
delegációja.

Kiadó üzlethelyiség a Csillag téren

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R.) 8.§ (5) be-
kezdése alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 
2/101/113/2017. számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Balaton-
fűzfői

Balaton-
fűzfői

közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Felsőörsi Felsőörsi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Ferenczy 
Károly

Ferenczy 
Károly

közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-Veszprémi Veszprémi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén 
a R. 7.§ (2) 
bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám - - 8220 8220

közterület neve módosítás - B-
Vörösmarty Vörösmarty

közterület jellege - - utca utca

Balatonalmádi, 2017. október 20.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

HIRDETMÉNY
A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.

(XII.23.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: R.) 8.§ (5) bekezdése 
alapján közzéteszem az alábbi címkezeléssel érintett 2/638/2017. 
számú döntéssel megállapított módosításokat:
Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Balaton-
fűzfői

Balaton-
fűzfői

közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Felsőörsi Felsőörsi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Ferenczy 
Károly

Ferenczy 
Károly

közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8223 8220

közterület neve - - Paál László Paál László
közterület jellege - - utca utca

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Veszprémi Veszprémi
közterület jellege - - út út

Címelem 
egnevezése R. 
5.§ (1) bekezdése 
szerint

Címkezelés 
a R.2.§ (2) 
bekezdése 
szerint

Módosítás és 
törlés esetén a R. 
7.§ (2) bekezdés 
szerinti 
korábbi egyedi 
azonosító kód

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés előtt

A címelem 
Központi 
Címregiszter 
szerinti 
tartalma a 
döntés után

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Vörösmarty Vörösmarty
közterület jellege - - utca utca

Balatonalmádi, 2017. október 20.
dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából

Göndöcsné Sashegyi Csilla, Hatósági osztályvezető
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Eggenfeldenben jártunk

Németország... ez az ország eddig annyit mondott csak nekünk, 
hogy sör és az autópályákon annyival lehet menni amennyivel csak, 
akarsz. Egy cserediák program alkalmával páran megtapasztalhat-
tuk a német kultúrát, a német temperamentumot és a német bulik 
minőségét.

Hanny Zoltán tanár úrral, Dudás-
né Pirik Mariann igazgatónővel és 
tizenhat diáktársunkkal elindultunk 
Eggenfeldenbe. A hosszú buszút után 
megkönnyebbülten érkeztünk meg, 
ahol cserediákjaink már izgatottan vár-
tak minket az eggenfeldeni iskola előtt. 
Mint ahogy minden nap közös étke-
zéssel zártuk a napot. A hét folyamán 
mindenki szoros kapcsolatba került az 
őt fogadó családdal. Természetesen kö-
zös programokban volt részünk, nem 
szakadtunk el egymástól sem. Kísérő 
tanárral történő kirándulásraink minden reggel az iskolában kez-
dődtek, ahol részt vettünk tanóráikon és megismertük az iskola-
rendszerüket. Németország minden arculatát megismerhettük. El-
látogattunk valamint egy sörgyárba is, ahol megismertük a német 
sörgyártás folyamatát és Hundertwasser építészetét. Megfordultunk 
gyönyörű városokban, mint például Regensburgban. Lehetőségünk 
volt mélybe ereszkedni és megnézni a Berchtesgadeni sóbányát. 
Meglátogattuk a Bayern Parkot, de kétségkívül Wimmbachklam 
volt a legszebb.

A hétvégi programok külön, 
a fogadó családokkal történtek, 
de szerencsére akkor sem kellett 
megválnak egymástól, közös ki-
rándulásokat szerveztek nekünk.

Az egész társaságunk nevében 
kijelenthetjük, hogy egy életre 
szóló élményben volt részünk. 
Köszönettel tartozunk Iskolánk-
nak, tanárainknak a kirándulá-
sért, valamint azért, hogy sikerült 
megérteni őket és megértetni 
magunkat.

Bár angoltudásunkat kamato-
zattuk, megtanultuk német nyelven a legfontosabb kifejezeseket: 
Alles Gute und Ich möchte ein Helles!

Kammerer Leila, Kecskés Péter  9.B osztályos tanulók

Egészségnap 

Gimnáziumunkban a Szülői Munkaközösség szervezése jóvol-
tából csodálatos étel-, ital kavalkáddal kezdődött az Egészségnapi 
program Borsné Simon Györgyi megnyitója után az Aulapikniken.

Az idei programkínálat legalább annyira színes volt, mint az étel-
kínálat:

Kerekesszékkel (Bányai Krisztián)
Az elbűvölő első benyomás -- etikett (dr. Erdős Zsuzsanna)
Kutyaterápia (Jánoska Anikó)
Női és férfi szerepek -- Mi fér bele? Filmnézés és beszélgetés 
(Új Nemzedék Központ)
Stress dissolves in water (dr. Raffay Ágnes)
Egy terápiás élete (Anonim narkósok)
Szeretetmasszázs (Szeretet fénye alapítvány)
Csontkovács (Szénási Péter)
Dinamikus jóga (Ormai Katinka)
Véradás
ZUMBA

Köszönjük a testi-lelki kényezte-
tést az előadóknak, valamint a szer-
vezőknek. Külön köszönet illeti a 
9kny évfolyam szülői közösségét a 
sok finomság elkészítéséért és tála-
lásáért. Köszönet Hetényi Erikának, 
a szülői munkaközösség elnökének, 
illetve Varga Dórának, aki főszerve-
zőként a rendezvényt lebonyolítot-
ta.

Perczelné Zallár Ildikó

Országos Fordítási Verseny 
Középiskolásoknak verseny 

Iskolánk 10. A osztályos 
tanulója, Tüske Laura a 
Szabari Krisztina Országos 
Fordítási Verseny Közép-
iskolásoknak versenyen 
angol nyelv kategóriában or-
szágos 3. helyezésést érte el. 
A pénzjutalommal járó díjat 
október 5-ikén, ünnepélyes 
keretek között az ELTE Jogi 
kara Aula Magna dísztermé-
ben vehette át. Felkészítő ta-
nára: Tóth Anikó.
Gratulálunk!

Utazó Planetárium a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

Ezúton köszönjük a Katolikus Plébánia támogatását, melynek se-
gítségével iskolánk tanulói részesei lehettek az Utazó Planetárium 
különleges előadásainak.

Az ELTE oktatói figyeltek arra, hogy a különböző korosztályok 
tanulói a számukra megfelelő csillagászati ismeretek birtokába jus-
sanak.
Az érdekes előadások maradandó élményt nyújottak a gyerekeknek.

Sportsikerek atlétikában
Szép eredményekkel és fényesen csillogó érmekkel zárták isko-

lánk tanulói az őszi idény atlétika versenyeit. A veszprémi stadion 
atlétika pályáján megrendezett Köztársaság Kupán több tanulónk 
is dobogóra állhatott.

Eredmények: 2. korcsoport: Fazekas Máté kislabdahajítás 1. he-
lyezés, 2000m – es síkfutás 3. helyezés; 3. korcsoport: Geréd Lász-
ló 2000m – es síkfutás 3. helyezés; 4. korcsoport kislabdahajítás: 
Fazekas Gergő 1. helyezés, Czabula Huba 3. helyezés. Pontszer-
ző helyen zártak: Horváth Máté (2000m, 4. hely), Kiss Ádám 
(2000m, 5. hely) Babicz Mihály (60m, 6. hely)

Októberben a vörösberényi mandulás füves területén került meg-
rendezésre a diákolimpia mezei futóverseny körzeti fordulója, ahol 
iskolánk csapatai kiemelkedően teljesítettek.

Eredmények: A legkisebbek versenyében lány – és fiú csapatunk 
is a dobogó 2. fokára állhatott fel. 

A csapatok tagjai: Erdei Júlianna, Verestoy Borbála, Farkas 
Nóra, Horváth Csenge, Sári Kincső, valamint Fried levente, Ta-
más Endre, Geréd Csanád, Kovács Péter, Babicz Bence. Erdei 
Julcsi emellett még egy bronzéremnek is örülhetett, hiszen egyéni-
ben a harmadik helyet szerezte meg.

A 2. korcsoportos fiúk versenyében ,B’ csapatunk a 6. helyen vég-
zett Geréd Zalán, Márkus Noé, Keil Olivér, Braun Péter, Fülöp 
István Kornél összeállításban, míg ,A’ csapatunk a dobogó legfel-
ső fokára állhatott fel. A győztes csapat tagjai: Bécsy Bendegúz, 
Halász Levente, Csejtei Zétény, Révész Ádám, Sveiczer Dávid. 
Egyéniben Bécsy Bendegúz a 2., míg Halász Levente a 3. helyen 
végzett.

A 2. korcsoportos lányok versenyében hasonlóan szép eredmé-
nyek születtek, lány csapatunk aranyéremnek örülhetett. A csapat 
tagjai: Göde Petra, Blazsúr Hanna, Perényi Dorka, Kiss Leila, 
Seidel Trinity, Kutics Fruzsina. Egyéni összetettben Göde Petra 
és Blazsúr Hanna az 1. illetve a 2. helyen végzett.

A 3. korcsoportos fiúknál mindkét csapatunk dobogón végzett, 
hisz ,B’ csapatunk a 3. helyen zárt, ,A’ csapatunk pedig fölényes 
győzelmet aratott. Bronzérmeseink: Buda Roland, Ács Gergő, 
Csomai Dominik, Blazsúr Bertalan, Kiss Barnabás. Aranyérme-
seink: Geréd László, Kutics Balázs, Kiss Ádám, Fazekas Máté, 
Babicz Mihály. Az egyéni verseny tekintetében a györgyis diákok 
nem találtak legyőzőre, a dobogó mindhárom fokára iskolánk ta-
nulói állhattak fel: 1. hely: Geréd László, 2. hely Kutics Balázs, 
3. hely Kiss Ádám. Lány csapatunk a 2. helyen végzett Csempesz 
Lara, Gyimóthy Emma, Mayer Bianka, Varga Szabina, Kurucz 
Luca összeállításban, míg a mezőnyben Csempesz Lara nem talált 
legyőzőre.

A legnagyobbak versenyében mind a lányok, mind a fiúk 1. he-
lyen végeztek. A győztes versenyzők: Kiss Kamilla, Gyüre Sa-
rolta, Hebling Laura, Kovács Noémi, Bolla Patrícia, valamint 
Szintay Ágoston, Iker Sámuel, Gáspár Levente, Vaczkó Levente, 
Petkovics Bence.

A fiúk egyéni versenyében Szintay Ágoston a 2. helyen, míg a 
lányoknál Kiss Kamilla a 3. helyen ért célba.

A tavasszal megrendezésre kerülő megyei fordulón győztes csa-
pataink és az egyéni verseny első és második helyezést elért tanulói 
képviselik iskolánkat.

Versenyzőinknek gratulálunk és további eredményes felkészülést 
kívánunk! Hajrá Györgyi!

Labdarúgás diákolimpiai eredmények
Az ősz folyamán négy korcsoportban zajlottak a labdarúgás di-

ákolimpia mérkőzései, ahol a „györgyis” csapatok pontveszteség 
nélkül, az összes meccset megnyerve várhatják a tavaszi visszavágó 
mérkőzéseket.



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 8

DLSB hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

9

2017. november Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Eggenfeldenben jártunk

Németország... ez az ország eddig annyit mondott csak nekünk, 
hogy sör és az autópályákon annyival lehet menni amennyivel csak, 
akarsz. Egy cserediák program alkalmával páran megtapasztalhat-
tuk a német kultúrát, a német temperamentumot és a német bulik 
minőségét.

Hanny Zoltán tanár úrral, Dudás-
né Pirik Mariann igazgatónővel és 
tizenhat diáktársunkkal elindultunk 
Eggenfeldenbe. A hosszú buszút után 
megkönnyebbülten érkeztünk meg, 
ahol cserediákjaink már izgatottan vár-
tak minket az eggenfeldeni iskola előtt. 
Mint ahogy minden nap közös étke-
zéssel zártuk a napot. A hét folyamán 
mindenki szoros kapcsolatba került az 
őt fogadó családdal. Természetesen kö-
zös programokban volt részünk, nem 
szakadtunk el egymástól sem. Kísérő 
tanárral történő kirándulásraink minden reggel az iskolában kez-
dődtek, ahol részt vettünk tanóráikon és megismertük az iskola-
rendszerüket. Németország minden arculatát megismerhettük. El-
látogattunk valamint egy sörgyárba is, ahol megismertük a német 
sörgyártás folyamatát és Hundertwasser építészetét. Megfordultunk 
gyönyörű városokban, mint például Regensburgban. Lehetőségünk 
volt mélybe ereszkedni és megnézni a Berchtesgadeni sóbányát. 
Meglátogattuk a Bayern Parkot, de kétségkívül Wimmbachklam 
volt a legszebb.

A hétvégi programok külön, 
a fogadó családokkal történtek, 
de szerencsére akkor sem kellett 
megválnak egymástól, közös ki-
rándulásokat szerveztek nekünk.

Az egész társaságunk nevében 
kijelenthetjük, hogy egy életre 
szóló élményben volt részünk. 
Köszönettel tartozunk Iskolánk-
nak, tanárainknak a kirándulá-
sért, valamint azért, hogy sikerült 
megérteni őket és megértetni 
magunkat.

Bár angoltudásunkat kamato-
zattuk, megtanultuk német nyelven a legfontosabb kifejezeseket: 
Alles Gute und Ich möchte ein Helles!

Kammerer Leila, Kecskés Péter  9.B osztályos tanulók

Egészségnap 

Gimnáziumunkban a Szülői Munkaközösség szervezése jóvol-
tából csodálatos étel-, ital kavalkáddal kezdődött az Egészségnapi 
program Borsné Simon Györgyi megnyitója után az Aulapikniken.

Az idei programkínálat legalább annyira színes volt, mint az étel-
kínálat:

Kerekesszékkel (Bányai Krisztián)
Az elbűvölő első benyomás -- etikett (dr. Erdős Zsuzsanna)
Kutyaterápia (Jánoska Anikó)
Női és férfi szerepek -- Mi fér bele? Filmnézés és beszélgetés 
(Új Nemzedék Központ)
Stress dissolves in water (dr. Raffay Ágnes)
Egy terápiás élete (Anonim narkósok)
Szeretetmasszázs (Szeretet fénye alapítvány)
Csontkovács (Szénási Péter)
Dinamikus jóga (Ormai Katinka)
Véradás
ZUMBA

Köszönjük a testi-lelki kényezte-
tést az előadóknak, valamint a szer-
vezőknek. Külön köszönet illeti a 
9kny évfolyam szülői közösségét a 
sok finomság elkészítéséért és tála-
lásáért. Köszönet Hetényi Erikának, 
a szülői munkaközösség elnökének, 
illetve Varga Dórának, aki főszerve-
zőként a rendezvényt lebonyolítot-
ta.

Perczelné Zallár Ildikó

Országos Fordítási Verseny 
Középiskolásoknak verseny 

Iskolánk 10. A osztályos 
tanulója, Tüske Laura a 
Szabari Krisztina Országos 
Fordítási Verseny Közép-
iskolásoknak versenyen 
angol nyelv kategóriában or-
szágos 3. helyezésést érte el. 
A pénzjutalommal járó díjat 
október 5-ikén, ünnepélyes 
keretek között az ELTE Jogi 
kara Aula Magna dísztermé-
ben vehette át. Felkészítő ta-
nára: Tóth Anikó.
Gratulálunk!

Utazó Planetárium a Györgyi Dénes 
Általános Iskolában

Ezúton köszönjük a Katolikus Plébánia támogatását, melynek se-
gítségével iskolánk tanulói részesei lehettek az Utazó Planetárium 
különleges előadásainak.

Az ELTE oktatói figyeltek arra, hogy a különböző korosztályok 
tanulói a számukra megfelelő csillagászati ismeretek birtokába jus-
sanak.
Az érdekes előadások maradandó élményt nyújottak a gyerekeknek.

Sportsikerek atlétikában
Szép eredményekkel és fényesen csillogó érmekkel zárták isko-

lánk tanulói az őszi idény atlétika versenyeit. A veszprémi stadion 
atlétika pályáján megrendezett Köztársaság Kupán több tanulónk 
is dobogóra állhatott.

Eredmények: 2. korcsoport: Fazekas Máté kislabdahajítás 1. he-
lyezés, 2000m – es síkfutás 3. helyezés; 3. korcsoport: Geréd Lász-
ló 2000m – es síkfutás 3. helyezés; 4. korcsoport kislabdahajítás: 
Fazekas Gergő 1. helyezés, Czabula Huba 3. helyezés. Pontszer-
ző helyen zártak: Horváth Máté (2000m, 4. hely), Kiss Ádám 
(2000m, 5. hely) Babicz Mihály (60m, 6. hely)

Októberben a vörösberényi mandulás füves területén került meg-
rendezésre a diákolimpia mezei futóverseny körzeti fordulója, ahol 
iskolánk csapatai kiemelkedően teljesítettek.

Eredmények: A legkisebbek versenyében lány – és fiú csapatunk 
is a dobogó 2. fokára állhatott fel. 

A csapatok tagjai: Erdei Júlianna, Verestoy Borbála, Farkas 
Nóra, Horváth Csenge, Sári Kincső, valamint Fried levente, Ta-
más Endre, Geréd Csanád, Kovács Péter, Babicz Bence. Erdei 
Julcsi emellett még egy bronzéremnek is örülhetett, hiszen egyéni-
ben a harmadik helyet szerezte meg.

A 2. korcsoportos fiúk versenyében ,B’ csapatunk a 6. helyen vég-
zett Geréd Zalán, Márkus Noé, Keil Olivér, Braun Péter, Fülöp 
István Kornél összeállításban, míg ,A’ csapatunk a dobogó legfel-
ső fokára állhatott fel. A győztes csapat tagjai: Bécsy Bendegúz, 
Halász Levente, Csejtei Zétény, Révész Ádám, Sveiczer Dávid. 
Egyéniben Bécsy Bendegúz a 2., míg Halász Levente a 3. helyen 
végzett.

A 2. korcsoportos lányok versenyében hasonlóan szép eredmé-
nyek születtek, lány csapatunk aranyéremnek örülhetett. A csapat 
tagjai: Göde Petra, Blazsúr Hanna, Perényi Dorka, Kiss Leila, 
Seidel Trinity, Kutics Fruzsina. Egyéni összetettben Göde Petra 
és Blazsúr Hanna az 1. illetve a 2. helyen végzett.

A 3. korcsoportos fiúknál mindkét csapatunk dobogón végzett, 
hisz ,B’ csapatunk a 3. helyen zárt, ,A’ csapatunk pedig fölényes 
győzelmet aratott. Bronzérmeseink: Buda Roland, Ács Gergő, 
Csomai Dominik, Blazsúr Bertalan, Kiss Barnabás. Aranyérme-
seink: Geréd László, Kutics Balázs, Kiss Ádám, Fazekas Máté, 
Babicz Mihály. Az egyéni verseny tekintetében a györgyis diákok 
nem találtak legyőzőre, a dobogó mindhárom fokára iskolánk ta-
nulói állhattak fel: 1. hely: Geréd László, 2. hely Kutics Balázs, 
3. hely Kiss Ádám. Lány csapatunk a 2. helyen végzett Csempesz 
Lara, Gyimóthy Emma, Mayer Bianka, Varga Szabina, Kurucz 
Luca összeállításban, míg a mezőnyben Csempesz Lara nem talált 
legyőzőre.

A legnagyobbak versenyében mind a lányok, mind a fiúk 1. he-
lyen végeztek. A győztes versenyzők: Kiss Kamilla, Gyüre Sa-
rolta, Hebling Laura, Kovács Noémi, Bolla Patrícia, valamint 
Szintay Ágoston, Iker Sámuel, Gáspár Levente, Vaczkó Levente, 
Petkovics Bence.

A fiúk egyéni versenyében Szintay Ágoston a 2. helyen, míg a 
lányoknál Kiss Kamilla a 3. helyen ért célba.

A tavasszal megrendezésre kerülő megyei fordulón győztes csa-
pataink és az egyéni verseny első és második helyezést elért tanulói 
képviselik iskolánkat.

Versenyzőinknek gratulálunk és további eredményes felkészülést 
kívánunk! Hajrá Györgyi!

Labdarúgás diákolimpiai eredmények
Az ősz folyamán négy korcsoportban zajlottak a labdarúgás di-

ákolimpia mérkőzései, ahol a „györgyis” csapatok pontveszteség 
nélkül, az összes meccset megnyerve várhatják a tavaszi visszavágó 
mérkőzéseket.



A berényi diákok és János vitéz
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára…” írta Petőfi Sándor, és olvas-

sa minden tanévben minden 5. osztályos kisdiák a költő számára 
ismertséget teremtő művet. Azonban októberben az 5. és 6. évfo-
lyamos berényi diákok meg is tekinthették a nagysikerű előadást a 
Nemzeti Színházban Budapesten. A látványos, sokszor humoros, 
hatalmas gyerektábort vonzó produkció osztatlan sikert aratott a 
gyerekek soraiban.  Megyünk jövőre is! 

Kazuo Ishiguro kapta az idei 
Irodalmi Nobel-Díjat

A Nagaszakiban született (1954), ám hatéves kora óta Angliában 
élő író származása dacára az egyik legjelentősebb és legelismertebb 
kortárs angol prózaíró napjainkban. Főműve az 1989-ben meg-
jelent Napok romjai, melyből 1993-ban utóbb nyolc Oscar-díjra 
jelölt film készült. Ne engedj el… című regénye ugyancsak óriási 
sikert aratott, 2005-ös megjelenését követően rövid időn belül több 
jelentős irodalmi díjat is elnyert, és a Time magazin beválogatta 
a száz legjobb angol nyelvű regény közé. A szerzőtől legutóbb a 
Cartaphilus Kiadónál napvilágot látott kötet, A lebegő világ művé-
sze az író második regénye, mely 1986-os megjelenése után elnyerte 
az egyik legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Whitbread-díjat. 
Ishiguro művei szerte a világon negyvennél is több nyelvre lefordít-
va gyarapítják rajongóinak táborát.

2017-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Nobel-díjjal 
ismerte el Ishiguro munkásságát, amiért „nagy érzelmi erejű regé-
nyeiben feltárta az ember világgal való illuzórikus kapcsolatának mély-
ségeit”.

„Ha összeadjuk Jane Austent és Franz 
Kafkát, elénk járul Kazuo Ishiguro egy 
csukott kagylóhéjban. A recepthez már 
csak egy kis Marcel Proust szükségeltetik, 
és akkor nagyjából már megvan, miféle 
művek kerülnek ki Ishiguro keze alól.” – 
nyilatkozta a Svéd Akadémia titkára, 
Sara Danius.

Könyvtárunkban megtalálható mű-
vei:

• A főkomornyik szabadsága. (1992)
• Ne engedj el. (2011)
• Az eltemetett óriás (2016)

összeáll. Dankó Friderika
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A Kabóca  Bábszínház előadásában Helka, a Balaton tündére 
című szabadtéri  produkcióját  iskolánk 120 alsó tagozatos tanulója 
a nézte meg. A vízben játszódó, látványos mesejáték sok tanulónk 
fantáziáját ejtette rabul. Az egyik legszebb alkotás Bokros Kincső és 
Csenge közös munkáját dicséri.

 Az ősz
Őszi szelek fújdogálnak, de a Kislány nem bánja.

A fák leöltöznek, s aztán újra felöltöznek.
Az állatok is szeretik az őszt.

Lehullanak a levelek, aztán a kislány felszedi őket.
Ősszel a fák örülnek, mert nem kell cipelniük a sok levelet.

Molnár Míra 
Vörösberényi Általános Iskola

3.b osztályos tanuló

Úszás körzeti Diákolimpia
I. korcsoport fiú
50 m gyors: Biró Martin I. helyezés, Kovács Zsombor II. helyezés
50 m mell: Biró Martin I. helyezés, Kovács Zsombor II. helyezés
50 m hát: Szabó Nándor III. helyezés
I. korcsoport lány
50 m gyors: Nagy Emma II. helyezésm 
II. korcsoport fiú
50 m gyors: Bartalus Szilárd I. helyezés, Szántó Dániel II. helyezés
50 m mell: Szántó Dániel I. helyezés
50 m hát: Bartalus Szilárd I. helyezés
II. korcsoport lány
50 m gyors: Bartalus Mirtill I. helyezés
50 m mell: Bartalus Mirtill I. helyezés
50 m hát: Biró Hanna II. helyezés
III. korcsoport fiú
100 m gyors: Di Croce Dávid II. helyezés
50 m mell: Szabó Ágoston II. helyezés
100 m hát: Di Croce Dávid II. helyezés

IV. korcsoport lány
100 m gyors: Beődi Boglárka II. helyezés

Mezei futás körzeti döntő Diákolimpia
I. korcsoport fiú  I. helyezés
Csapattagok: Szabó Nándor, Biró Martin, Keszei Csanád, Bressel 
Áron, Hoffmann Balázs
I. korcsoport lány III. helyezés 
Csapattagok: Polniczky Boglárka, Budai Liza, Nagy Emma, Budai 
Kíra, Herendi Bella
II. korcsoport fiú „A” II. helyezés
Csapattagok: Beődi Bence, Szántó Dániel, Bartalus Szilárd, Igaz Dá-
niel, Lendvai Péter
Egyéni: Beődi Bence I. helyezés
II. korcsoport fiú „B” V. helyezés
II. korcsoport lány „A” II. helyezés
Csapattagok: Bartalus Mirtill, Hanis Gréta, Biró Hanna, Vajda Ale-
xa, Bokros Kincső
II. korcsoport lány „B” III. helyezés
Csapattagok: Gyarmati Eszter, Czintos Katalin, Marton Dorina, Ta-
káts Boglárka, Pesti Rozi
III. korcsoport fiú II. helyezés
Csapattagok: Somorácz Olivér, Matos Manó, Szántó Benedek, 
Nagy Huba, Hoffmann Bálint
III. korcsoport lány I. helyezés
Csapattagok: Mesics Borbála, Somorácz Luca, Biró Dominika, 
Gyarmati Dóra, Zsendovics Lilla
Egyéni: Mesics Borbála III. helyezés
IV. korcsoport fiú IV. helyezés
Egyéni: Bóta Szabolcs I. helyezés
IV. korcsoport lány V. helyezés

Könyvajánló kalandvágyóknak

Ivy Pocket egy 12 éves szobalány, aki átlagon felülinek képzeli 
magát, és ez igencsak sok gondot okoz neki az élete során, bár ezek 
közül a legtöbbet észre sem veszi.  A történet azzal veszi kezdetét, 
hogy Ivy munkaadója inkább Dél-Amerikába szökik, mint hogy 
tovább elviselje őt. Szorult helyzetéből a haldokló Trinity grófnő 
megbízása húzza ki: Londonba kell vinnie az Óragyémántot és ott 
átadni Matilda Butterfieldnek a születésnapi bálján. Az olvasóban 
már a küldetés részletei gyanút keltenek - Ivy nem próbálhatja fel 
útközben az ékszert és nem is beszélhet róla senkinek – ám főhő-
sünknek semmi sem szúr szemet. Így veszi kezdetét az izgalmakkal, 
rejtélyekkel és humorral teli történet. Caleb Krisp egy igazi antihőst 

alkotott meg, aki folyamatosan rossz döntéseket hoz, nem érzékeli 
a körülötte egyre szaporodó furcsaságokat, megállás nélkül hazu-
dik, de mindezek ellenére meg van győződve saját tökéletességéről 
és gyors észjárásáról. Beszédstílusa lehengerlő, ám hiányzik belőle 
minden empátia. „ Lady Elizabeth, nem olyan nagy bűn, ha valaki 
már aszott ráncgolyó. Nem is tudom, nem lenne – e emberbarátibb 
cselekedett kivinni és lelőni magát.” 

John Kelly illusztrációi remekül illeszkednek a könyv hangu-
latához és a viktoriánus Angliához, ahol a cselekmény nagy része 
játszódik. Pék Zoltán fordító (aki többek közt Neil Gaiman, Phi-
lip K. Dick, Lawrence Block könyveinek fordítója) kiváló munkát 
végzett, olyan nyelvi leleménnyel, ami inkább hozzáad a magyar 
változathoz, mintsem elvesz az eredetiből.

Ivy Pocket története egy gördülékeny ifjúsági krimi, amit bármi-
lyen korosztály élvezni tud, feltéve, ha nyitott az abszurditásokra! A 
trilógia eddig megjelent első két r észét keressétek a könyvtárban!

Tóth Zsófia Zita

Magocskák Alapítvány hírei
Állatkerti kirándulás és földtörténeti időutazás részesei voltak az 

almádi ovisok októberben, a Veszprémi állatkertben. A programot 
a Magocskák Alapítvány finanszírozta idén. 

Örömmel tudatjuk, hogy az állatkerti kalandozás osztatlan sikert 
aratott a kicsik körében! Az örök kedvenc szavannai állatvilág és 
nagyragadozók mellett népes rajongótábor gyűlt a pingvinek me-
dencéje köré és a lemúrok sétányára is. Tovább bővült a tudásuk, 
szókincsük, valamint a nagy méretű állatokról alkotott fogalmuk 
a Dínó parkban is: megtanulták, hogy a kréta nem csak rajzeszköz 
lehet és, hogy a T. rex mellett élt még sok érdekes dínó, mondjuk 
a Velociraptor, aminek a mai madarakéra hasonlító tollai voltak. 
A bátrak még a dínók szájába is benézhettek, vagy akár… (Lásd a 
mellékelt fotón. Vigyázat, csak erős idegzetűeknek ajánljuk!)

Szerencsére mindenki biztonságosan visszatért az oviba, a lelkes 
beszámolókból ítélve maradandó emlékkel gazdagodva. 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Közlemény
 
Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának 25/2005. (XII.1) rendelete 
értelmében „a sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék 
használata a megváltástól számítva 25 évre szól” … 
melyek „további használati joga az eredetivel azonos 
időtartamra ismételten megváltható” (17.§ 4-6. 
bekezdés). Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre 
egyaránt vonatkozik. További információ Géczy 
Krisztina temetőgondnoktól kérhető: 20/805-6816.

INGYEN KIVÁGJUK

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

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561



A berényi diákok és János vitéz
„Tüzesen süt le a nyári nap sugára…” írta Petőfi Sándor, és olvas-

sa minden tanévben minden 5. osztályos kisdiák a költő számára 
ismertséget teremtő művet. Azonban októberben az 5. és 6. évfo-
lyamos berényi diákok meg is tekinthették a nagysikerű előadást a 
Nemzeti Színházban Budapesten. A látványos, sokszor humoros, 
hatalmas gyerektábort vonzó produkció osztatlan sikert aratott a 
gyerekek soraiban.  Megyünk jövőre is! 

Kazuo Ishiguro kapta az idei 
Irodalmi Nobel-Díjat

A Nagaszakiban született (1954), ám hatéves kora óta Angliában 
élő író származása dacára az egyik legjelentősebb és legelismertebb 
kortárs angol prózaíró napjainkban. Főműve az 1989-ben meg-
jelent Napok romjai, melyből 1993-ban utóbb nyolc Oscar-díjra 
jelölt film készült. Ne engedj el… című regénye ugyancsak óriási 
sikert aratott, 2005-ös megjelenését követően rövid időn belül több 
jelentős irodalmi díjat is elnyert, és a Time magazin beválogatta 
a száz legjobb angol nyelvű regény közé. A szerzőtől legutóbb a 
Cartaphilus Kiadónál napvilágot látott kötet, A lebegő világ művé-
sze az író második regénye, mely 1986-os megjelenése után elnyerte 
az egyik legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Whitbread-díjat. 
Ishiguro művei szerte a világon negyvennél is több nyelvre lefordít-
va gyarapítják rajongóinak táborát.

2017-ben a Svéd Királyi Tudományos Akadémia Nobel-díjjal 
ismerte el Ishiguro munkásságát, amiért „nagy érzelmi erejű regé-
nyeiben feltárta az ember világgal való illuzórikus kapcsolatának mély-
ségeit”.

„Ha összeadjuk Jane Austent és Franz 
Kafkát, elénk járul Kazuo Ishiguro egy 
csukott kagylóhéjban. A recepthez már 
csak egy kis Marcel Proust szükségeltetik, 
és akkor nagyjából már megvan, miféle 
művek kerülnek ki Ishiguro keze alól.” – 
nyilatkozta a Svéd Akadémia titkára, 
Sara Danius.

Könyvtárunkban megtalálható mű-
vei:

• A főkomornyik szabadsága. (1992)
• Ne engedj el. (2011)
• Az eltemetett óriás (2016)

összeáll. Dankó Friderika
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A Kabóca  Bábszínház előadásában Helka, a Balaton tündére 
című szabadtéri  produkcióját  iskolánk 120 alsó tagozatos tanulója 
a nézte meg. A vízben játszódó, látványos mesejáték sok tanulónk 
fantáziáját ejtette rabul. Az egyik legszebb alkotás Bokros Kincső és 
Csenge közös munkáját dicséri.

 Az ősz
Őszi szelek fújdogálnak, de a Kislány nem bánja.

A fák leöltöznek, s aztán újra felöltöznek.
Az állatok is szeretik az őszt.

Lehullanak a levelek, aztán a kislány felszedi őket.
Ősszel a fák örülnek, mert nem kell cipelniük a sok levelet.

Molnár Míra 
Vörösberényi Általános Iskola

3.b osztályos tanuló

Úszás körzeti Diákolimpia
I. korcsoport fiú
50 m gyors: Biró Martin I. helyezés, Kovács Zsombor II. helyezés
50 m mell: Biró Martin I. helyezés, Kovács Zsombor II. helyezés
50 m hát: Szabó Nándor III. helyezés
I. korcsoport lány
50 m gyors: Nagy Emma II. helyezésm 
II. korcsoport fiú
50 m gyors: Bartalus Szilárd I. helyezés, Szántó Dániel II. helyezés
50 m mell: Szántó Dániel I. helyezés
50 m hát: Bartalus Szilárd I. helyezés
II. korcsoport lány
50 m gyors: Bartalus Mirtill I. helyezés
50 m mell: Bartalus Mirtill I. helyezés
50 m hát: Biró Hanna II. helyezés
III. korcsoport fiú
100 m gyors: Di Croce Dávid II. helyezés
50 m mell: Szabó Ágoston II. helyezés
100 m hát: Di Croce Dávid II. helyezés

IV. korcsoport lány
100 m gyors: Beődi Boglárka II. helyezés

Mezei futás körzeti döntő Diákolimpia
I. korcsoport fiú  I. helyezés
Csapattagok: Szabó Nándor, Biró Martin, Keszei Csanád, Bressel 
Áron, Hoffmann Balázs
I. korcsoport lány III. helyezés 
Csapattagok: Polniczky Boglárka, Budai Liza, Nagy Emma, Budai 
Kíra, Herendi Bella
II. korcsoport fiú „A” II. helyezés
Csapattagok: Beődi Bence, Szántó Dániel, Bartalus Szilárd, Igaz Dá-
niel, Lendvai Péter
Egyéni: Beődi Bence I. helyezés
II. korcsoport fiú „B” V. helyezés
II. korcsoport lány „A” II. helyezés
Csapattagok: Bartalus Mirtill, Hanis Gréta, Biró Hanna, Vajda Ale-
xa, Bokros Kincső
II. korcsoport lány „B” III. helyezés
Csapattagok: Gyarmati Eszter, Czintos Katalin, Marton Dorina, Ta-
káts Boglárka, Pesti Rozi
III. korcsoport fiú II. helyezés
Csapattagok: Somorácz Olivér, Matos Manó, Szántó Benedek, 
Nagy Huba, Hoffmann Bálint
III. korcsoport lány I. helyezés
Csapattagok: Mesics Borbála, Somorácz Luca, Biró Dominika, 
Gyarmati Dóra, Zsendovics Lilla
Egyéni: Mesics Borbála III. helyezés
IV. korcsoport fiú IV. helyezés
Egyéni: Bóta Szabolcs I. helyezés
IV. korcsoport lány V. helyezés

Könyvajánló kalandvágyóknak

Ivy Pocket egy 12 éves szobalány, aki átlagon felülinek képzeli 
magát, és ez igencsak sok gondot okoz neki az élete során, bár ezek 
közül a legtöbbet észre sem veszi.  A történet azzal veszi kezdetét, 
hogy Ivy munkaadója inkább Dél-Amerikába szökik, mint hogy 
tovább elviselje őt. Szorult helyzetéből a haldokló Trinity grófnő 
megbízása húzza ki: Londonba kell vinnie az Óragyémántot és ott 
átadni Matilda Butterfieldnek a születésnapi bálján. Az olvasóban 
már a küldetés részletei gyanút keltenek - Ivy nem próbálhatja fel 
útközben az ékszert és nem is beszélhet róla senkinek – ám főhő-
sünknek semmi sem szúr szemet. Így veszi kezdetét az izgalmakkal, 
rejtélyekkel és humorral teli történet. Caleb Krisp egy igazi antihőst 

alkotott meg, aki folyamatosan rossz döntéseket hoz, nem érzékeli 
a körülötte egyre szaporodó furcsaságokat, megállás nélkül hazu-
dik, de mindezek ellenére meg van győződve saját tökéletességéről 
és gyors észjárásáról. Beszédstílusa lehengerlő, ám hiányzik belőle 
minden empátia. „ Lady Elizabeth, nem olyan nagy bűn, ha valaki 
már aszott ráncgolyó. Nem is tudom, nem lenne – e emberbarátibb 
cselekedett kivinni és lelőni magát.” 

John Kelly illusztrációi remekül illeszkednek a könyv hangu-
latához és a viktoriánus Angliához, ahol a cselekmény nagy része 
játszódik. Pék Zoltán fordító (aki többek közt Neil Gaiman, Phi-
lip K. Dick, Lawrence Block könyveinek fordítója) kiváló munkát 
végzett, olyan nyelvi leleménnyel, ami inkább hozzáad a magyar 
változathoz, mintsem elvesz az eredetiből.

Ivy Pocket története egy gördülékeny ifjúsági krimi, amit bármi-
lyen korosztály élvezni tud, feltéve, ha nyitott az abszurditásokra! A 
trilógia eddig megjelent első két r észét keressétek a könyvtárban!

Tóth Zsófia Zita

Magocskák Alapítvány hírei
Állatkerti kirándulás és földtörténeti időutazás részesei voltak az 

almádi ovisok októberben, a Veszprémi állatkertben. A programot 
a Magocskák Alapítvány finanszírozta idén. 

Örömmel tudatjuk, hogy az állatkerti kalandozás osztatlan sikert 
aratott a kicsik körében! Az örök kedvenc szavannai állatvilág és 
nagyragadozók mellett népes rajongótábor gyűlt a pingvinek me-
dencéje köré és a lemúrok sétányára is. Tovább bővült a tudásuk, 
szókincsük, valamint a nagy méretű állatokról alkotott fogalmuk 
a Dínó parkban is: megtanulták, hogy a kréta nem csak rajzeszköz 
lehet és, hogy a T. rex mellett élt még sok érdekes dínó, mondjuk 
a Velociraptor, aminek a mai madarakéra hasonlító tollai voltak. 
A bátrak még a dínók szájába is benézhettek, vagy akár… (Lásd a 
mellékelt fotón. Vigyázat, csak erős idegzetűeknek ajánljuk!)

Szerencsére mindenki biztonságosan visszatért az oviba, a lelkes 
beszámolókból ítélve maradandó emlékkel gazdagodva. 

A Magocskák Alapítvány Csapata

Közlemény
 
Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának 25/2005. (XII.1) rendelete 
értelmében „a sírhelyek, urnasírhelyek, urnafülkék 
használata a megváltástól számítva 25 évre szól” … 
melyek „további használati joga az eredetivel azonos 
időtartamra ismételten megváltható” (17.§ 4-6. 
bekezdés). Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre 
egyaránt vonatkozik. További információ Géczy 
Krisztina temetőgondnoktól kérhető: 20/805-6816.

INGYEN KIVÁGJUK

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

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561
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Mikor-hová-miért?
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! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – Decemberben újra nyílik a Mikulás 
szoba, várunk mindenkit 6-án, egész nap!

RETRO JÁTÉKOK KIÁLLÍTÁSA a Balaton Játékpontban, nyitva 
tartási időben. A kiállítás megtekintése ingyenes.

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

December 2. szombat 15 óra - Értékeink: Almádi első temploma – Szent 
Margit-kápolna. Bemutatja: Martinné Staszny Éva építész 

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

November 17. péntek 18.00 óra Kádár.Kom A Kádár Jánosról 2017-ben 
készült dokumentumfilm bemutató előtti vetítése, majd beszélgetés a fim 
alkotóival. 
November 18. szombat 17.00 óra: A Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola gálaestje
November 25. szombat 19.00 A Györgyi Dénes Általános Iskola 
jótékonysági bálja 
December 1. péntek 18 óra Tetten ért idő.  A Balatonalmádi Néptánc 
Műhely, a Gurgolya Tánccsoport és a Kökörcsin Tánccsoport jubileumi 
gálaműsora. 
December 3. vasárnap 16.00 óra Az első gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél 
December 3. vasárnap 16.30 óra Az Almádi Adventi Tárlat ünnepélyes 
megnyitója
December 6. kedd 16.00 óra Mikulásváró! Gyermek műsor a Pannónia 
nagytermében. 16.30 órakor érkezik a Mikulás! 
December 9. szombat 16.00 óra Karácsonyvárás a Magocskákkal
December 10. vasárnap 16.00 óra A 2. gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél.
December 16. szombat 18.00 óra Teleki Gergő zongoraművész 
karácsonyváró koncertje
December 17  vasárnap 16.00 óra A 3. gyertya meggyújtása a Betlehemnél.
December 17 vasárnap 16.30 Balatonalmádi Város Vegyeskarának 
karácsonyi koncertje
December 23. szombat 16.00 óra: A 4. gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél.
December 31. vasárnap 19 óra Városi szilveszter a Pannóniában. 
Óévbúcsúztató a Frisson Zenekarral, tűzijátékkal.

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Információ: 70/366 01 81 (Lőrincz József, elnök)

November 21. kedd Köztünk élő művészek sorozat. Beszélgetés Fábián 
László grafikussal
December 5. kedd Beszél a helynév, ha hagyják - régi helynevek 
Almádiban Beszélgetés Czuczor Sándorral (ha hagyja) új könyvéről

2017. november
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SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
nyugdíjasoknak  2018-ban  is…

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Elnöksége a korábbi évekhez hasonlóan a klub 
tagjai részére már 5. alkalommal 2018-ban is szervez heti egyszeri foglalkozással 
egyetemet végzett oktatókkal 30 órás számítógépes tanfolyamot kezdő és 
haladó nyugdíjasoknak a Vörösberényi Általános Iskola informatikai termében. 

Jelentkezési határidő: 2017. december 21. A klub tagjain kívül korlátozott 
számban külső személyek, nem klubtagok is jelentkezhetnek az alábbi számon: 
30/902-4268 A nagy érdeklődésre való tekintettel felvétel a jelentkezés 
sorrendjében.

A jelentkezők részére eligazítás, csoport- és időbeosztás, programismertetés a 
Vörösberényi Művelődési Házban 2017. december 28-án  csütörtökön 16 órakor 
lesz. A tanfolyam 2018. január első napjaiban indul 15 órai kezdéssel.

Érdemes kihasználni a lehetőséget. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Tisztelettel:  Lencse Sándor a klub elnöke

December 12. kedd Tájékoztató a városban idén történtekről. Előadó: 
Keszey János polgármester
December 19. kedd Évzáró összejövetel 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Információ: 88/594-081 (Gyenes Ákos, elnök)

ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR Időpontok: 2017. december 2-3; 9-10; 
16-17. Szombat, vasárnapi vásári napokon 15:00 - 20:00 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szeretettel vár Mindenkit! 
Készüljünk együtt az Ünnepekre!

Magocskák Alapítvány
Információ: 70/547-4170 (Kiss Renáta, elnök)

MÁRTON NAPI CSALÁDI DÉLUTÁN a Pannónia Kulturális 
Központban, november 11-én 15:00 órától. Az ünnephez kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokkal, lámpás készítéssel és ügyességi versenyekkel 
várjuk a kis- és nagygyermekes családokat. Óriás családi társasjátékkal 
végigjárhatják Szent Márton útját. Interaktív mesejátékot követően 17:30 
órától lampionos felvonulás. A program ingyenes! Támogatók: Római 
Katolikus Plébánia, Magocskák Alapítvány

Parapács Balatoni Mesekör 

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket.
Következő időpontunk: november 20. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/3395274 (Pandur Ferenc, elnök)

November 20. hétfő Ellenségeink a környezetben – Eü előadás – Előadó: 
Dr Kulcsár Enikő háziorvos
November 25. szombat 19 óra KATALIN BÁL
December 4. hétfő 18 óra Az Önkormányzat 2017. éve, 2018.évi 
feladatok Előadó: Keszey János polgármester
December 18. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi 
program

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

November 22. szerda 16 -17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára
November 29. szerda 16 órától: Az emlékkút avatásáról készült  film 
megtekintése – ankét a kút megálmodójával  és megalkotóival, továbbá a 
film  készítőivel - Zenés szüli napi rendezvény
December 13. szerda 16 órától Süti-parti: kóstoló, teázás, receptcsere, 
karácsonyi, szilveszteri menüajánlatok – fortélyok, jó tanácsok, Előadók: 
szakács, cukrász
December 20. szerda 16 órától Gyertyafényes karácsony: ünnepi 
műsor, vacsora, meglepetés – a szüli naposok köszöntése

Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Információ: 20/92 41 559 (Sasvári-Mohos Mária, elnök)

A Vörösberényi Polgári Olvasókör szeretettel meghív minden kedves 
érdeklődőt 2017. december 2-án, 15 órától Adél néni ünnepváró 
játszóházába! Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. 

BOLHAPIAC

November utolsó vasárnapján, 26-án délelőtt a piactéren. A kevés 
parkolóhely miatt kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.

Bauxitkutató Természetjáró SE                  Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.       8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
Felvilágosítás: Dankó Friderika 20/4805518, email cím: bxtse.almadi@gmail.com 

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

Vödörvölgyi Mikulás
2017. december 3. vasárnap

15 KM– KÖRTÚRA!
A túra a Cartographia Kupa része

Indítás: 
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Zóna Étterem 
(Balatonalmádi, Városház tér) 8-10 óráig vagy 
Szentkirályszabadja Általános Iskola, József Attila u. 6.  8-10 óráig.
Útvonal: Pannónia KKK Zóna Étterem – Széchenyi sétány – piac –Blaha Lujza 
sétány – Remete-völgy – Vödör-völgy – Kő-hegy – Iskola – Kő-hegy – Malom-völgy – 
Vörösberény – Pannónia KKK Zóna Étterem
Emelkedő: 200 m.   Beérkezés: 14.30 óráig.
CÉL: megegyezik az indító helyével.
Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1.

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 600 Ft/fő.

A rendezési költségek hozzájárulásából az érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, 
diákigazolvány, Cartographia kupafüzet felmutatásával 100 Ft/fő, a Magyar Turista 
kártya felmutatása esetén 200 Ft/fő az engedmény. Kedvezmény csak egy jogcímen 
vehető igénybe! 
Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző kartont, minden teljesítő kitűzőt 
és elismerő lapot kap. 
Ajánlott térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.
Sportorvosi engedély nem kell, de a sétán mindenki saját (vagy szülői) felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
Szentkirályszabadján az általános iskolában frissítőként teát és pogácsát adunk. 
A túrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük.
 Túránk megrendezését a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség támogatja.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat 
megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika
           elnök

Bauxitkutató Természetjáró SE                  Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.       8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
Felvilágosítás: Dankó Friderika 20/4805518, email cím: bxtse.almadi@gmail.com 

Gyalogos túra kiírás

Csilla Séta
a balatonalmádi Vörös Homokkő Tanösvény útvonalán

2017. december 3. vasárnap
GYALOGOS TÚRA – 6 KM– KÖRTÚRA!

A túra a Cartographia Kupa része

Indítás:  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Zóna Étterem,
 8-10 óráig.
Útvonal: Városház tér – Széchenyi sétány – Bányapark – Kilátóhegyi út – Óvári 
„Messzelátó” – Batthyányi u. – Budai Nagy Antal u. – Dózsa György u. – Semmelweis 
u. – Dr. Óvári F. u. – Wesselényi strand – Kikötő móló bejárat – Vasútállomás aluljáró 
– Városház tér. Jelzés: Kék háromszög.  
Emelkedő: 100 m.   Beérkezés: 14 óráig.
CÉL: megegyezik az indító helyével.   
 
Ellenőrző pontok: az útvonal leírás vastagított részei.
Minősítési érték: MTSZ 14, TTT: 7,5.

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 400 Ft/fő. 
Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző kartont, minden teljesítő kitűzőt 
kap. 
Ajánlott térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

A rendezési költségek hozzájárulásából a Cartograhia Kupában résztvevőknek a 
kupafüzet felmutatása esetén, és a Magyar Turista kártyával rendelkezőknek a 100 
Ft/fő kedvezményt biztosítunk. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a sétán mindenki saját (vagy szülei) felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
A „sétát” garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük.
Túránk megrendezését a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség támogatja.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat 
megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika
           elnök
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Mikor-hová-miért?
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! 
NYITVA TARTÁS: hétfőtől péntekig 10-18 óra között; szombaton 14-
18 óra között – Programjaink: hétfő 16:00 Babráló - öröm és alkotás; 
kedd 17:00 Egyszer volt... - interaktív mese; szerda - szabad játék; 
csütörtök 17:00 Kuckó Mozi – Diavetítés; péntek 16:00 KrisztiFuszi 
Műhely - kézműves foglalkozás – Decemberben újra nyílik a Mikulás 
szoba, várunk mindenkit 6-án, egész nap!

RETRO JÁTÉKOK KIÁLLÍTÁSA a Balaton Játékpontban, nyitva 
tartási időben. A kiállítás megtekintése ingyenes.

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

December 2. szombat 15 óra - Értékeink: Almádi első temploma – Szent 
Margit-kápolna. Bemutatja: Martinné Staszny Éva építész 

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

November 17. péntek 18.00 óra Kádár.Kom A Kádár Jánosról 2017-ben 
készült dokumentumfilm bemutató előtti vetítése, majd beszélgetés a fim 
alkotóival. 
November 18. szombat 17.00 óra: A Kósa György Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola gálaestje
November 25. szombat 19.00 A Györgyi Dénes Általános Iskola 
jótékonysági bálja 
December 1. péntek 18 óra Tetten ért idő.  A Balatonalmádi Néptánc 
Műhely, a Gurgolya Tánccsoport és a Kökörcsin Tánccsoport jubileumi 
gálaműsora. 
December 3. vasárnap 16.00 óra Az első gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél 
December 3. vasárnap 16.30 óra Az Almádi Adventi Tárlat ünnepélyes 
megnyitója
December 6. kedd 16.00 óra Mikulásváró! Gyermek műsor a Pannónia 
nagytermében. 16.30 órakor érkezik a Mikulás! 
December 9. szombat 16.00 óra Karácsonyvárás a Magocskákkal
December 10. vasárnap 16.00 óra A 2. gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél.
December 16. szombat 18.00 óra Teleki Gergő zongoraművész 
karácsonyváró koncertje
December 17  vasárnap 16.00 óra A 3. gyertya meggyújtása a Betlehemnél.
December 17 vasárnap 16.30 Balatonalmádi Város Vegyeskarának 
karácsonyi koncertje
December 23. szombat 16.00 óra: A 4. gyertya meggyújtása a 
Betlehemnél.
December 31. vasárnap 19 óra Városi szilveszter a Pannóniában. 
Óévbúcsúztató a Frisson Zenekarral, tűzijátékkal.

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com

Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Információ: 70/366 01 81 (Lőrincz József, elnök)

November 21. kedd Köztünk élő művészek sorozat. Beszélgetés Fábián 
László grafikussal
December 5. kedd Beszél a helynév, ha hagyják - régi helynevek 
Almádiban Beszélgetés Czuczor Sándorral (ha hagyja) új könyvéről

2017. november
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Mikor-hová-miért?

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAM
nyugdíjasoknak  2018-ban  is…

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub Elnöksége a korábbi évekhez hasonlóan a klub 
tagjai részére már 5. alkalommal 2018-ban is szervez heti egyszeri foglalkozással 
egyetemet végzett oktatókkal 30 órás számítógépes tanfolyamot kezdő és 
haladó nyugdíjasoknak a Vörösberényi Általános Iskola informatikai termében. 

Jelentkezési határidő: 2017. december 21. A klub tagjain kívül korlátozott 
számban külső személyek, nem klubtagok is jelentkezhetnek az alábbi számon: 
30/902-4268 A nagy érdeklődésre való tekintettel felvétel a jelentkezés 
sorrendjében.

A jelentkezők részére eligazítás, csoport- és időbeosztás, programismertetés a 
Vörösberényi Művelődési Házban 2017. december 28-án  csütörtökön 16 órakor 
lesz. A tanfolyam 2018. január első napjaiban indul 15 órai kezdéssel.

Érdemes kihasználni a lehetőséget. Szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Tisztelettel:  Lencse Sándor a klub elnöke

December 12. kedd Tájékoztató a városban idén történtekről. Előadó: 
Keszey János polgármester
December 19. kedd Évzáró összejövetel 

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület
Információ: 88/594-081 (Gyenes Ákos, elnök)

ALMÁDI ADVENTI VÁSÁR Időpontok: 2017. december 2-3; 9-10; 
16-17. Szombat, vasárnapi vásári napokon 15:00 - 20:00 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szeretettel vár Mindenkit! 
Készüljünk együtt az Ünnepekre!

Magocskák Alapítvány
Információ: 70/547-4170 (Kiss Renáta, elnök)

MÁRTON NAPI CSALÁDI DÉLUTÁN a Pannónia Kulturális 
Központban, november 11-én 15:00 órától. Az ünnephez kapcsolódó 
kézműves foglalkozásokkal, lámpás készítéssel és ügyességi versenyekkel 
várjuk a kis- és nagygyermekes családokat. Óriás családi társasjátékkal 
végigjárhatják Szent Márton útját. Interaktív mesejátékot követően 17:30 
órától lampionos felvonulás. A program ingyenes! Támogatók: Római 
Katolikus Plébánia, Magocskák Alapítvány

Parapács Balatoni Mesekör 

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket.
Következő időpontunk: november 20. hétfő 18.30 óra Helyszín: 
LEADER Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi-Vörösberény 
Ady E. u. 2.-6. Információ: Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953 és 
Molnár Enikő +36/30/2395048

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/3395274 (Pandur Ferenc, elnök)

November 20. hétfő Ellenségeink a környezetben – Eü előadás – Előadó: 
Dr Kulcsár Enikő háziorvos
November 25. szombat 19 óra KATALIN BÁL
December 4. hétfő 18 óra Az Önkormányzat 2017. éve, 2018.évi 
feladatok Előadó: Keszey János polgármester
December 18. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi 
program

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

November 22. szerda 16 -17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára
November 29. szerda 16 órától: Az emlékkút avatásáról készült  film 
megtekintése – ankét a kút megálmodójával  és megalkotóival, továbbá a 
film  készítőivel - Zenés szüli napi rendezvény
December 13. szerda 16 órától Süti-parti: kóstoló, teázás, receptcsere, 
karácsonyi, szilveszteri menüajánlatok – fortélyok, jó tanácsok, Előadók: 
szakács, cukrász
December 20. szerda 16 órától Gyertyafényes karácsony: ünnepi 
műsor, vacsora, meglepetés – a szüli naposok köszöntése

Vörösberényi Polgári Olvasókör 
Információ: 20/92 41 559 (Sasvári-Mohos Mária, elnök)

A Vörösberényi Polgári Olvasókör szeretettel meghív minden kedves 
érdeklődőt 2017. december 2-án, 15 órától Adél néni ünnepváró 
játszóházába! Helyszín: Vörösberényi Kultúrház. 

BOLHAPIAC

November utolsó vasárnapján, 26-án délelőtt a piactéren. A kevés 
parkolóhely miatt kérjük, aki teheti, autó nélkül látogassa.

Bauxitkutató Természetjáró SE                  Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség
8220 Balatonalmádi, Móra F. u. 5.       8200 Veszprém, Wartha V. u. 3.
Felvilágosítás: Dankó Friderika 20/4805518, email cím: bxtse.almadi@gmail.com 

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

Vödörvölgyi Mikulás
2017. december 3. vasárnap

15 KM– KÖRTÚRA!
A túra a Cartographia Kupa része

Indítás: 
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Zóna Étterem 
(Balatonalmádi, Városház tér) 8-10 óráig vagy 
Szentkirályszabadja Általános Iskola, József Attila u. 6.  8-10 óráig.
Útvonal: Pannónia KKK Zóna Étterem – Széchenyi sétány – piac –Blaha Lujza 
sétány – Remete-völgy – Vödör-völgy – Kő-hegy – Iskola – Kő-hegy – Malom-völgy – 
Vörösberény – Pannónia KKK Zóna Étterem
Emelkedő: 200 m.   Beérkezés: 14.30 óráig.
CÉL: megegyezik az indító helyével.
Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1.

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 600 Ft/fő.

A rendezési költségek hozzájárulásából az érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, 
diákigazolvány, Cartographia kupafüzet felmutatásával 100 Ft/fő, a Magyar Turista 
kártya felmutatása esetén 200 Ft/fő az engedmény. Kedvezmény csak egy jogcímen 
vehető igénybe! 
Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző kartont, minden teljesítő kitűzőt 
és elismerő lapot kap. 
Ajánlott térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.
Sportorvosi engedély nem kell, de a sétán mindenki saját (vagy szülői) felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
Szentkirályszabadján az általános iskolában frissítőként teát és pogácsát adunk. 
A túrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük.
 Túránk megrendezését a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség támogatja.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat 
megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika
           elnök
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Gyalogos túra kiírás

Csilla Séta
a balatonalmádi Vörös Homokkő Tanösvény útvonalán

2017. december 3. vasárnap
GYALOGOS TÚRA – 6 KM– KÖRTÚRA!

A túra a Cartographia Kupa része

Indítás:  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár Zóna Étterem,
 8-10 óráig.
Útvonal: Városház tér – Széchenyi sétány – Bányapark – Kilátóhegyi út – Óvári 
„Messzelátó” – Batthyányi u. – Budai Nagy Antal u. – Dózsa György u. – Semmelweis 
u. – Dr. Óvári F. u. – Wesselényi strand – Kikötő móló bejárat – Vasútállomás aluljáró 
– Városház tér. Jelzés: Kék háromszög.  
Emelkedő: 100 m.   Beérkezés: 14 óráig.
CÉL: megegyezik az indító helyével.   
 
Ellenőrző pontok: az útvonal leírás vastagított részei.
Minősítési érték: MTSZ 14, TTT: 7,5.

Hozzájárulás a rendezés költségeihez: 400 Ft/fő. 
Minden induló útvonalvázlattal ellátott ellenőrző kartont, minden teljesítő kitűzőt 
kap. 
Ajánlott térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

A rendezési költségek hozzájárulásából a Cartograhia Kupában résztvevőknek a 
kupafüzet felmutatása esetén, és a Magyar Turista kártyával rendelkezőknek a 100 
Ft/fő kedvezményt biztosítunk. 
Sportorvosi engedély nem kell, de a sétán mindenki saját (vagy szülei) felelősségére 
indul. A rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem 
igényelhető.
A „sétát” garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük.
Túránk megrendezését a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség támogatja.
A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat 
megtalálja egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

Dankó Friderika
           elnök



A múlt előre megjósolhatatatlan, a 
jövő pedig ragyogó

Cinikusan hangzó kijelentésnek tűnik első hallásra ez a cím és én 
is majdnem így fogadtam a XX. század vége felé. Akkor egy angol 
diplomata hölgytől hallottam és a rendszerváltozás hajnalán Kelet-
Közép-Európára általában és kis hazánkra pedig különösen érvé-
nyesnek tűnt. Amikor pennsylvaniai tanulmányaimat folytattam, a 
Bryn Mawr College jelszavaként egészen megdöbbentett.

Extenzív urbanizálódásunk után ma már az intenzív városiasodás 
éveiben gondolkodunk, létezünk és dolgozunk, amely időszak szá-
mos helyi értékkel gazdagított bennünket. Olyan értékekkel, ame-
lyet elődeink hoztak létre s vagy elfelejtődött, vagy pedig el akarták 
feledtetni. Az előbbiből hála Istennek több volt, mint az utóbbi 
példából. Ebben segítettek a városi kiadványaink is, élükön az Új 
Almádi Újsággal. Fordulópontot azonban az Értéktár Bizottság fel-
állása jelentette, amikor tudatosan szedték csokorba és gondosan 
leltározták, hogy mikre és kikre lehetünk tényleg büszkék. Ezeket 
havonta olvashatták is lapunk hátsó borítóján és amikor a végére 
értünk, újabb és újabb értékek bukkantak fel a szellemi láthatárun-
kon.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum munkatársainak és közülük 
is elsőként S. Dr. Perémi Ágota igazgatóasszonynak köszönhetően 
a múlt havi számunktól kezdve a Balatonalmádihoz köthető vagy 
kötődő, de a múzeum által gyűjtött és megőrzött értékek jelennek 
meg 12 hónapon keresztül. A „Szépség, Érték, Élmény” múzeumi 
jelmondat így épülhet be szervesen gondolkodásunkba és kulturális 
programjainkba. Köszönet érte!

A három Balatonalmádiról szóló hatalmas fényképalbum 
megjelenése után a szép emlékű Öböl televízió stúdióbeszélgetést 
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Ünnepvárás
Közeleg az év vége, ezzel a Mikulás, Karácsony, Újév. Aki már 

megélt néhány évtizedet, bizonyára érzi, hogy ünnepeinket ma egé-
szen más légkörben éljük meg, mint régen. Mostanában azt látjuk, 
hogy az ünnep bensőséges volta kezd eltűnni és sokszor csak egy 
féktelen ajándékozásnak vagyunk tanúi. Ha úgy gondoljuk, hogy 
egyszeri ajándékozással pótolható a hétköznapokon elmulasztott,  
hozzátartozóinkra fordított idő és szeretet, akkor  nagy tévedésben 
vagyunk. Az ünnepváráskor az áruházak reklámjainak hatalmas a 
nyomása, amely esztelen ajándékozásra ösztökél sokakat. Erre nagy-
mértékben rájátszik az emberek lelki állapota. Jóvá akarják tenni 
azokat a felhalmozódott mulasztásokat, amelyek év közben rájuk 
terhelődtek. Ajándékozással próbálják letudni az elmulasztott szép 
szót, gondoskodást, szeretetet. Ennek dupla hasznát is látják: úgy 
érzik, a jövőre nézve is le vannak tudva ezek a bensőséges kapcsolati 
mulasztások. A vásárlási láz már november elején kezdődik. Egy-
re inkább megtelnek az üzletek ajándékokat vásárlókkal. Pedig az 
örömszerzésnek nem ez az őszinte formája. Sokkal inkább az, ha az 
év folyamán tetteinkkel, figyelmességünkkel fejezzük ki barátságun-
kat vagy szeretetünket. Ehhez pedig nem kell sok pénz. 

Visszaemlékszem gyerekkoromra, amikor a karácsonyfát házilag 
készített díszekkel, és szintén házi készítésű, krepp-papírba csoma-
golt szaloncukorral díszítettük. Ajándékként kaptunk egy-egy me-
sekönyvet, de a legnagyobb örömet mindig az jelentette, amikor 
a szüleinkkel beszélgethettünk. Az már csak plusz öröm volt, ha 
gúlába rakott narancs is volt az asztalon, a gyerekek annak is nagyon 
örültek, és úgy viselkedtek, mintha csodát látnának. Ma sokaknál 
az ünnep elmúltával a sok költekezés miatt a családi kassza kiürül, 
aminek szomorú következményei lehetnek. Ma már sok minden 
könnyen beszerezhető, ha van rá keret a családi költségvetésben. 

Fényhozó lámpások
Péntek délután hat óra. Fáradt 

vagyok, elég nehéz hetem volt. Arra 
gondolok, hogy legközelebb nem 
szervezek riportot a hét végére. Ah-
hoz, hogy figyelni tudjak egy szá-
momra idegen emberre, sokkal több 
energiára lenne szükségem, mint 
amennyivel most éppen rendelke-
zem. Na, mindegy! Indulni kell, mert 
ez a találkozót már napokkal koráb-
ban megbeszéltük.

A Kerekes pincében – ahol néhány alkotása megtekinthető - már 
vár Oldal Judit keramikus. Őt láthatóan nem viselte meg az elmúlt 
hét. Sugárzik a mosolya, és olyan energikus, hogy azonnal megjön 
a kedvem a beszélgetéshez. 

-Miért éppen Almádi? – teszem fel a kérdést mintegy bemelegí-
tésként.

-Mert imádom! – feleli nevetve, és talán észre sem veszi, hogy 
úgy néz végig a szőlősorokon, az erdőn, mintha megsimogatná  a 
környezetét.

-Értem. De azt nem értem, hogyan lesz egy budapesti vendéglá-
tósból balatonalmádi keramikus?

-Harminc évesen, amikor a vendéglátásból már menekültem 
volna, teljesen véletlenül eljutottam Hollókőre, ahol órákra „elté-
vedtem” a fazekasok között. Évek múlva még mindig nem sikerült 
munkahelyet váltanom, de a hollókői élmény hatására beiratkoz-
tam  egy keramikus iskolába. Nagyon megszerettem a fazekasságot, 
és vágytam arra, hogy valami különlegeset alkothassak. Nem akar-
tam olyan terméket készíteni, amit mindenki más.  

-Előtte nem is vetted észre, hogy van művészi hajlamod? 
-Mindig törekedtem a szépre, de régebben ez kimerült az ottho-

nom rendezgetésében, szépítésében. Aztán jött egy szerelem, majd 
megszületett a kisfiam. Miközben otthon voltam a babával, sokat 

gondolkoztam, hogyan hasznosíthatnám a tanultakat. Eszembe 
jutott, hogy még a kávézóban említette valaki, hogy nézzem meg 
Bertok Éva munkáit. 

Elmentem Évához, és egy hihetetlen, fantasztikus embert ismer-
tem meg. Heti rendszerességgel jártam hozzá, és ő mindent átadott, 
amit tudott a kerámiákról.  Egyszerűen beszippantottam a tőle ta-
nultakat. 

-Az ő technikájával dolgozol?
- Bertók Éva tanította 

meg nekem a lámpaké-
szítést. Egy ősrégi indián 
technikával, kavicsolással 
dolgozom, mázazás nél-
küli színes agyaggal. Nem 
használok korongot, így 
még izgalmasabb az egész. 
Mindent kézzel készítek, 
ezért az energiám, a szere-
tetem benne van a legki-
sebb lámpában is. Biztos 
vagyok benne, hogy ezeket 
a pozitív érzéseket a tárgyak 
továbbviszik az új otthonukba is. És mindig újakat álmodom…

Az alkotás öröme, az, hogy gép nélkül felépítek valamit hatalmas 
örömforrás számomra. Így persze időigényesebb, de szerintem sok-
kal becsesebb. 

-Akkor szépen, egyenesen elindultál a boldogság felé? Szép család, 
kreatív munka, mint a mesében?

-Dehogyis. A kisfiam egy éves korában megszakadt a kapcsola-
tunk az édesapjával. Mivel mindig is vonzódtam a Balatonhoz, és a 
gyerekkori barátnőm  itt lakik, úgy döntöttem, hogy Balatonalmá-
diba költözünk Áronnal. 

-Hmm… Ez már nem tündérmese. 
-Nem bizony… A legnagyobb baj költözés közben derült ki, 

amikor Áron két éves volt. Egy baktérium okozta súlyos autoim-
mun betegséget diagnosztizáltak nála. Másfél év alatt hét hónapot 
voltunk kórházban, emberekkel nem érintkezhettünk, csak az ud-
varon. Ez a betegség kinőhető, és ő ki is fogja nőni. Most már job-
ban van szerencsére, óvodába is mehet lassan, és több időm lesz 
dolgozni.

-Lassan akkor megvalósíthatod az álmodat, és a lámpákból fog-
tok megélni?

-Rengeteg tervem van. Az egyik már meg is valósult. Elindítot-
tam olyan foglalkozásokat, ahol kicsik és nagyok ismerkedhetnek az 
agyaggal, és belekóstolhatnak az alkotás örömébe. Jöhet bárki, aki 
szeretne egy lámpát, mécsestartót, vagy bármi egyebet elkészíteni. 

Szeretnék pályázni egy kemencére, hogy ne bérbe kelljen kiéget-
tetnem a nyers kerámiát, és kicsit bővíthetném a műhelyemet.

Nagyon szeretnék egy kézműves tábort létrehozni gyerekeknek. 
Tudom, mekkora élmény egy lámpát elkészíteni. Nagy munka, de 
akkora élményt nyújt, hogy megéri. 

Almádiban még nincs nyitott fazekasház, és nagyon jó lenne, ha 
az első az én nevemhez fűződne. Szép gyűjteményem van régi kerá-
miákból, ezeket is megtekinthetnék az érdeklődők. Így aztán össze 
is állna egy ideális egység: fazekasház nyitott műhellyel és vásárlási 
lehetőséggel, gyönyörű, nyugodt környezetben fent a hegyen. Aho-
va bárki eljöhet és alkothat… vagy egyszerűen csak benéz, mert 
éppen arra járt…

Elköszönünk, és azt veszem észre, hogy már nem is vagyok fáradt.  
A környezet és a jó társaság valóban csodákra képes.

Szolga Mária

De itt is óriásiak a különbségek a családok között. Az ünnep után a 
pedagógusoknak nem ajánlott az osztály közösség előtt megkérdez-
ni, ki mit kapott karácsonyra, mert némely gyerek nagyon értékes 
dolgokat kap, mások pedig alig valamit.  A túlhajszolt családfenn-
tartók az ünnep előtt aránytalanul sok terhet vesznek magukra. Az 
ünnepi menü is sokfogásos szokott lenni, rengeteg süteménnyel és 
más finomsággal kísérve. Az ezeket készítők több napon keresztül 
járják az élelmiszerboltokat, hogy utána a konyhában hosszú ideig 
fáradozzanak. Mire beköszönt az ünnep, már agyonhajszoltak, ezért 
sokszor türelmetlenség légköre terheli a családot. Ez pedig ünnep-
rontó hangulatú. Sokaktól hallható az előkészületek idején, hogy 
„Nyakunkon a Karácsony”. Ezzel szemben legszebb ünnepünknek 
inkább a szívünkben volna a helye.  Csak rajtunk múlik, hogy tu-
dunk-e, akarunk-e változtatni a sok helyen kialakult, rohanó, fá-
rasztó ünnep-váráson. Az lenne a szép, ha ebben az időben való-
ban a szeretet járná át az együtt töltött időt, hiszen az a legnagyobb 
ajándék. Ezért a sokszor csak külsőséges önigazoló ajándékozások 
helyett inkább a szeretet-teljes, meghittebb emberi kapcsolatok épí-
tésének lehetőségeit fedezzük fel, és gyakoroljuk a karácsonyban. 

Legyen az valóban öröm-ünnep, hiszen Isten is annak szánta. 
Legdrágább ajándékként Jézust küldte el hozzánk, hogy visszavezes-
sen bennünket atyai szeretetébe. „Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen”.  Ez olyan örömteli lehet, hogy a karácsony 
fényét kiterjesztheti az egész évre és egész életünkre.

Kovács Attila, református lelkész

MÁR KAPHATÓ A BALATON JÁTÉKPONTBAN! 
ÁRA: 1.800 FT

kezdeményezett pár éve a hogyan tovább megvitatására. Kovács 
István, a Városszépítő és Honismereti Kör elnökével annak a 
meggyőződésünknek adtunk hangot, hogy rejtőznek még képek, 
fényképek és egyéb ismeretlen műalkotások. Ezek előbb-utóbb még 
külföldről is hazakerülhetnek akárcsak a fantasztikus Seuso-kincsek.

Kisebb léptékben persze és helyi értékben mérve ilyennek bizo-
nyulhat Borbás János fotógyűjteménye, amelyet az 1960-as évektől, 
gondosan egészen a rendszerváltásig készített a Napló munkatár-
saként és őriz gondosan. Éves bontásban rendszerezve tekintélyes 
anyag „ugrott elő” hirtelen Balatonalmádi várossá válása előtti 
időszakából. Ízelítőt is ad már ebből a 2018. évi városi naptárunk, 
amely csupán 2 év, azaz 1968 és 1969-ben készült fotók anyagából 
tallóz. Jómagam is most láttam először jégen sikló motoros szánt 
vagy kutyakiállítást közelről, ámbár a jégtáblák vágása a hűtőszek-
rény előtti világból már ismerősebb. A mezei munka pedig olyany-
nyira nehéz volt, hogy még saját gyermekeim is hitetlenkednek: 
hogyan lehetett majdnem mindent kézzel végezni? Az összes kép 
közül viszont vitathatatlanul az a legmeglepőbb, hogy hal is volt a 
Balatonban, méghozzá ladikszámra.

Révedjünk bele abba a lehetőségbe, hogy sok mindent külön el 
kell mesélnünk ebből a naptárból az unokáiknak. Tervezgetni vi-
szont azt tervezgessük, hogy album formájában meg is jelenhetne 
ebből a hatalmas anyagból egy komolyabb és feliratozott válogatás 
méghozzá várossá válásunk 30. évfordulójára. Közben pedig szép 
csendesen gondoljunk az erdélyi Herder-és Kossuth-díjas íróra, 
Sütő Andrásra, aki már a múlt században figyelmeztetett bennün-
ket, hogy hályogos szemmel tekint a világba, akit a saját múltjától 
megfosztanak!

Czuczor Sándor



A múlt előre megjósolhatatatlan, a 
jövő pedig ragyogó

Cinikusan hangzó kijelentésnek tűnik első hallásra ez a cím és én 
is majdnem így fogadtam a XX. század vége felé. Akkor egy angol 
diplomata hölgytől hallottam és a rendszerváltozás hajnalán Kelet-
Közép-Európára általában és kis hazánkra pedig különösen érvé-
nyesnek tűnt. Amikor pennsylvaniai tanulmányaimat folytattam, a 
Bryn Mawr College jelszavaként egészen megdöbbentett.

Extenzív urbanizálódásunk után ma már az intenzív városiasodás 
éveiben gondolkodunk, létezünk és dolgozunk, amely időszak szá-
mos helyi értékkel gazdagított bennünket. Olyan értékekkel, ame-
lyet elődeink hoztak létre s vagy elfelejtődött, vagy pedig el akarták 
feledtetni. Az előbbiből hála Istennek több volt, mint az utóbbi 
példából. Ebben segítettek a városi kiadványaink is, élükön az Új 
Almádi Újsággal. Fordulópontot azonban az Értéktár Bizottság fel-
állása jelentette, amikor tudatosan szedték csokorba és gondosan 
leltározták, hogy mikre és kikre lehetünk tényleg büszkék. Ezeket 
havonta olvashatták is lapunk hátsó borítóján és amikor a végére 
értünk, újabb és újabb értékek bukkantak fel a szellemi láthatárun-
kon.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum munkatársainak és közülük 
is elsőként S. Dr. Perémi Ágota igazgatóasszonynak köszönhetően 
a múlt havi számunktól kezdve a Balatonalmádihoz köthető vagy 
kötődő, de a múzeum által gyűjtött és megőrzött értékek jelennek 
meg 12 hónapon keresztül. A „Szépség, Érték, Élmény” múzeumi 
jelmondat így épülhet be szervesen gondolkodásunkba és kulturális 
programjainkba. Köszönet érte!

A három Balatonalmádiról szóló hatalmas fényképalbum 
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kat vagy szeretetünket. Ehhez pedig nem kell sok pénz. 
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készített díszekkel, és szintén házi készítésű, krepp-papírba csoma-
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tésként.

-Mert imádom! – feleli nevetve, és talán észre sem veszi, hogy 
úgy néz végig a szőlősorokon, az erdőn, mintha megsimogatná  a 
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vedtem” a fazekasok között. Évek múlva még mindig nem sikerült 
munkahelyet váltanom, de a hollókői élmény hatására beiratkoz-
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és vágytam arra, hogy valami különlegeset alkothassak. Nem akar-
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nom rendezgetésében, szépítésében. Aztán jött egy szerelem, majd 
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még izgalmasabb az egész. 
Mindent kézzel készítek, 
ezért az energiám, a szere-
tetem benne van a legki-
sebb lámpában is. Biztos 
vagyok benne, hogy ezeket 
a pozitív érzéseket a tárgyak 
továbbviszik az új otthonukba is. És mindig újakat álmodom…

Az alkotás öröme, az, hogy gép nélkül felépítek valamit hatalmas 
örömforrás számomra. Így persze időigényesebb, de szerintem sok-
kal becsesebb. 

-Akkor szépen, egyenesen elindultál a boldogság felé? Szép család, 
kreatív munka, mint a mesében?

-Dehogyis. A kisfiam egy éves korában megszakadt a kapcsola-
tunk az édesapjával. Mivel mindig is vonzódtam a Balatonhoz, és a 
gyerekkori barátnőm  itt lakik, úgy döntöttem, hogy Balatonalmá-
diba költözünk Áronnal. 

-Hmm… Ez már nem tündérmese. 
-Nem bizony… A legnagyobb baj költözés közben derült ki, 

amikor Áron két éves volt. Egy baktérium okozta súlyos autoim-
mun betegséget diagnosztizáltak nála. Másfél év alatt hét hónapot 
voltunk kórházban, emberekkel nem érintkezhettünk, csak az ud-
varon. Ez a betegség kinőhető, és ő ki is fogja nőni. Most már job-
ban van szerencsére, óvodába is mehet lassan, és több időm lesz 
dolgozni.

-Lassan akkor megvalósíthatod az álmodat, és a lámpákból fog-
tok megélni?

-Rengeteg tervem van. Az egyik már meg is valósult. Elindítot-
tam olyan foglalkozásokat, ahol kicsik és nagyok ismerkedhetnek az 
agyaggal, és belekóstolhatnak az alkotás örömébe. Jöhet bárki, aki 
szeretne egy lámpát, mécsestartót, vagy bármi egyebet elkészíteni. 

Szeretnék pályázni egy kemencére, hogy ne bérbe kelljen kiéget-
tetnem a nyers kerámiát, és kicsit bővíthetném a műhelyemet.

Nagyon szeretnék egy kézműves tábort létrehozni gyerekeknek. 
Tudom, mekkora élmény egy lámpát elkészíteni. Nagy munka, de 
akkora élményt nyújt, hogy megéri. 

Almádiban még nincs nyitott fazekasház, és nagyon jó lenne, ha 
az első az én nevemhez fűződne. Szép gyűjteményem van régi kerá-
miákból, ezeket is megtekinthetnék az érdeklődők. Így aztán össze 
is állna egy ideális egység: fazekasház nyitott műhellyel és vásárlási 
lehetőséggel, gyönyörű, nyugodt környezetben fent a hegyen. Aho-
va bárki eljöhet és alkothat… vagy egyszerűen csak benéz, mert 
éppen arra járt…

Elköszönünk, és azt veszem észre, hogy már nem is vagyok fáradt.  
A környezet és a jó társaság valóban csodákra képes.

Szolga Mária

De itt is óriásiak a különbségek a családok között. Az ünnep után a 
pedagógusoknak nem ajánlott az osztály közösség előtt megkérdez-
ni, ki mit kapott karácsonyra, mert némely gyerek nagyon értékes 
dolgokat kap, mások pedig alig valamit.  A túlhajszolt családfenn-
tartók az ünnep előtt aránytalanul sok terhet vesznek magukra. Az 
ünnepi menü is sokfogásos szokott lenni, rengeteg süteménnyel és 
más finomsággal kísérve. Az ezeket készítők több napon keresztül 
járják az élelmiszerboltokat, hogy utána a konyhában hosszú ideig 
fáradozzanak. Mire beköszönt az ünnep, már agyonhajszoltak, ezért 
sokszor türelmetlenség légköre terheli a családot. Ez pedig ünnep-
rontó hangulatú. Sokaktól hallható az előkészületek idején, hogy 
„Nyakunkon a Karácsony”. Ezzel szemben legszebb ünnepünknek 
inkább a szívünkben volna a helye.  Csak rajtunk múlik, hogy tu-
dunk-e, akarunk-e változtatni a sok helyen kialakult, rohanó, fá-
rasztó ünnep-váráson. Az lenne a szép, ha ebben az időben való-
ban a szeretet járná át az együtt töltött időt, hiszen az a legnagyobb 
ajándék. Ezért a sokszor csak külsőséges önigazoló ajándékozások 
helyett inkább a szeretet-teljes, meghittebb emberi kapcsolatok épí-
tésének lehetőségeit fedezzük fel, és gyakoroljuk a karácsonyban. 

Legyen az valóban öröm-ünnep, hiszen Isten is annak szánta. 
Legdrágább ajándékként Jézust küldte el hozzánk, hogy visszavezes-
sen bennünket atyai szeretetébe. „Mert úgy szerette Isten e világot, 
hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen”.  Ez olyan örömteli lehet, hogy a karácsony 
fényét kiterjesztheti az egész évre és egész életünkre.

Kovács Attila, református lelkész

MÁR KAPHATÓ A BALATON JÁTÉKPONTBAN! 
ÁRA: 1.800 FT

kezdeményezett pár éve a hogyan tovább megvitatására. Kovács 
István, a Városszépítő és Honismereti Kör elnökével annak a 
meggyőződésünknek adtunk hangot, hogy rejtőznek még képek, 
fényképek és egyéb ismeretlen műalkotások. Ezek előbb-utóbb még 
külföldről is hazakerülhetnek akárcsak a fantasztikus Seuso-kincsek.

Kisebb léptékben persze és helyi értékben mérve ilyennek bizo-
nyulhat Borbás János fotógyűjteménye, amelyet az 1960-as évektől, 
gondosan egészen a rendszerváltásig készített a Napló munkatár-
saként és őriz gondosan. Éves bontásban rendszerezve tekintélyes 
anyag „ugrott elő” hirtelen Balatonalmádi várossá válása előtti 
időszakából. Ízelítőt is ad már ebből a 2018. évi városi naptárunk, 
amely csupán 2 év, azaz 1968 és 1969-ben készült fotók anyagából 
tallóz. Jómagam is most láttam először jégen sikló motoros szánt 
vagy kutyakiállítást közelről, ámbár a jégtáblák vágása a hűtőszek-
rény előtti világból már ismerősebb. A mezei munka pedig olyany-
nyira nehéz volt, hogy még saját gyermekeim is hitetlenkednek: 
hogyan lehetett majdnem mindent kézzel végezni? Az összes kép 
közül viszont vitathatatlanul az a legmeglepőbb, hogy hal is volt a 
Balatonban, méghozzá ladikszámra.

Révedjünk bele abba a lehetőségbe, hogy sok mindent külön el 
kell mesélnünk ebből a naptárból az unokáiknak. Tervezgetni vi-
szont azt tervezgessük, hogy album formájában meg is jelenhetne 
ebből a hatalmas anyagból egy komolyabb és feliratozott válogatás 
méghozzá várossá válásunk 30. évfordulójára. Közben pedig szép 
csendesen gondoljunk az erdélyi Herder-és Kossuth-díjas íróra, 
Sütő Andrásra, aki már a múlt században figyelmeztetett bennün-
ket, hogy hályogos szemmel tekint a világba, akit a saját múltjától 
megfosztanak!

Czuczor Sándor
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EFOP 1.3.5-16-2016-00503
Balatonalmádi Szent Imre 
Római Katolikus Plébánia
közösségi szerepvállalás erősítése

Van közbenjáró Édesanyánk 
Százan vettek részt a Mária-zarándoklaton

A Szent Imre Plébánia – kapcsolódva a Püspöki Kar kezdemé-
nyezéséhez –  2017. október 13-án, száz fő részvételével buszos za-
rándoklatot szervezett a fatimai Mária jelenések 100. évfordulója 
alkalmából Soroksárra. Itt épült fel az ország első olyan temploma, 
amelyet a Fatimában megjelent Boldogságos Szűz Mária oltalmába 
ajánlottak. Az „EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése” pályá-
zat támogatásával megvalósult zarándoklaton százan vettek részt. 
Imádságos együttlétben, Szabó János, Laposa Norbert és László 
Dezső plébános atyák lelki kíséretével érkeztek meg buszokkal a 
zarándokhelyre a Fatimai Szűzanya gyönyörű templomához. Az 
egyházközség története a II. világháborúig nyúlik vissza. Novák Jó-
zsef, későbbi soroksár-újtelepi lelkész a háború végén orosz fogságba 
került, s fogadalmat tett, ha hazajut, a Fatimai Szűzanya tiszteletét 
fogja szolgálni. Fogadalmát 1957-ben tudta teljesíteni. A megvaló-
sításhoz szobrokat kér Fatimából, melyek érkezése reménnyel töl-
tötte el az ország katolikus közösségeit a levert forradalom után. A 
kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált, majd 1958-ban temp-
lomot kezdett építeni az atya, amit azonban a hatalom bezáratott, 
lakóházzá alakíttatott, Novák Józsefet pedig elhelyezték. A temp-
lomépítés gondolata azonban negyvenkét éven keresztül élt; végül 
2000-ben tudták megkezdeni az építkezést. A templom tervezője 
Marosi Gáborépítész volt. Közben az elhelyezett lelkipásztor „lelki 
templomot épített”: imamozgalmat alapított – ennek az egész or-
szágot behálózó mozgalomnak nagy szerepe volt a templom felépü-
lésében. 2003-ban helyezték el 41 méteres tornyán a Szűzanya hat 
és fél méteres aranyozott szobrát.

Az idei jubileumi szentmisén a templom előtt elterülő téren állí-
tották fel szabadtéri oltárt, melyet mintegy 10-15 ezres  zarándok-
sereg állt körül. A szertartást Erdő Péter bíboros vezette, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, köztük Márfi Gyula érsek 
atya koncelebrálásával. Erdő Péter bíboros Mindszenty József 1946-
ban mondott imájának szavaival ajánlotta fel hazánkat és népünket 
szentbeszédében a Boldogságos Szűzanyának. A fatimai Szűzanya 
minden szomorúságunkban, betegségünkben, csüggedésünkben 
közbenjárónk. Az ő azonosulása Krisztussal megmutatja, hogy ho-
gyan nyer értelmet, hogyan törpül el minden fájdalmunk és ke-
serűségünk, ha teljes szeretettel Jézushoz kapcsolódunk, mutatott 
rá. Majd szomorúan összegezte: Ma egyházunkat, de egész népünk 
életét is leginkább az elszürkülés, a hit és az érdeklődés elvesztése 
fenyegeti. Egyfajta lelki kiszáradás jellemez minket. Nemcsak azért, 
mert felcsillant előttünk a jólétnek, az anyagiaknak, az utazásoknak, 
a csodálatos műszaki alkotásoknak, a kényelemnek a lehetősége, ha-
nem mert sokszor maga az ember változik meg bennünk. Mintha a 
szellemi, érzelmi gazdagságunkat és lelki érdeklődésünket elnyelné 
a környezetünket betöltő hangzavar. Pedig az Isten szól hozzánk, aki 
minden embert az üdvösségre hív. Nekünk, keresztényeknek külö-
nösen fontos feladatunk, hogy felfogjuk a megértsük, megérezzük 
az Ő akaratát, és kövessük is azt. S ehhez meg kell teremtenünk 
magunkban a csendet, hogy gondolkodni, értékelni, imádkozni 
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Közös megemlékezés a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub elhunyt tagjairól

Megtelt a Szent Ignác templom október 28-án. szombaton dél-
után öt órakor. A közelgő Halottak Napja alkalmából hagyomány-
ként, immár harmadik alkalommal a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
elhunyt tagjaira emlékeztünk. Sajnos, évről évre fogyunk. Hihetet-
len, de ma már eléri az eltávozottak száma az 57 főt. Az ökumenikus 
istentiszteleten jelen voltak a hozzátartozók, a barátok, a szomszé-
dok, az ismerősök és természetesen a megemlékezést szervező klub-
ból is szép számmal eljöttek a klubtársak. A szertartás elején a klub 
elnöksége név szerint sorolta fel az elhunytakat, majd egy perces 
néma felállással adóztunk emlékük előtt, s mécseseket gyújtottunk. 
Ezután Halas Adelaida színművésznő verset mondott, elénekelte az 
Áve Mariát és elkezdődött a szentmise, melyet Szabó János plébános 
úr, János atya celebrált. A jelenlévő Isó Zoltán evangélikus, Fauszt 
Gyula és Kovács Attila református lelkészek pedig imát mondtak 
az elhunytakért és a hozzátartozókért. A szertartás végén megha-
tó műsorral és kegyelettel tisztelegtünk az elvesztett társaink előtt: 
közreműködött Kegye János világhírű pánsíp művész, és fellépett a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalkör is Tóth László 
karnagy vezetésével. Végül minden hozzátartozó egy-egy szál fehér 
rózsát kapott fekete gyászszalaggal, és a szentmise után kivonultunk 
a temetőbe, ahol a keresztnél mécseseket gyújtottunk, s emlékez-
tünk drága szeretteikre.

Lencse Sándor, a klub elnöke  

tudjunk, zárta szentbeszédét a főpásztor. Majd a szentmise végén 
megáldotta a Kondor Lajos verbita szerzetes tiszteletére állított em-
léktáblát, aki Fatimában szolgált, és az ottani magyar kálvária lét-
rehozója volt. 

Délután az almádi zarándokok ellátogattak a Budai Várba is, 
megtekintették a csodálatosan felújított Mátyás templomot, a Ha-
lászbástyát, s felkeresték annak az egykori Zsigmond kápolnának az 
alapjait, amelyben Almádi mai büszkesége, a Szent Jobb-kápolna 
állt hajdan. Mint ismeretes, Pintér Sándor almádi plébános kijárta, 
hogy az 1957-ben a romok alatt pusztulásra ítélt kápolnából elhoz-
hassák Balatonalmádiba a szentély csodálatos Lotz Károly  tervezte 
és Róth Miksa építette Szent István királyt ábrázoló aranymozaik-
ját, tabernákulumát, oltárát és kegytárgyait, s az almádi plébánia-
templom mellett újraépítsék a kápolnát. 

Töltési Erzsébet 

Fotó: Schildmayer Etelka

Süssük ki együtt Almádit – Méghozzá mézből!
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi Csoportja játékra csábít 

minden almádi ügyes kezű, vállalkozó kedvű polgárt. Szeretnénk 
advent idején illatos kaláccsal meglepni a várost. Ám nemcsak a 
szokásos illatos finomságról van szó: mézeskalácsból formálnánk 
meg a város nevezetes épületeit. Az erődtemplomot, a Szent Imrét, 
a jezsuitatemplomot a rendházzal (kolostor), a strand bejáratokat, a 
városházát, a művelődési központot. 

Kiállításon mutatnánk be a makettekhez hasonló édes épületeket.
Az ötlet nem eredeti, tavaly Zirc városa összefogás eredménye-

képp olyan sikeres kiállítást szervezett a varázslatos kezű lányok-
asszonyok, iskolások munkáiból, amilyenre a településen még nem 
volt példa. Mi, a NABE Almádi Csoportja szeretnénk hasonló ked-
ves és meghitt ünnepi alkalmat teremteni a Mézeskalács Almádival. 
Aki kedvet érez magában, hogy közösen formázzuk meg bájos vá-
roskánkat, jelentkezzen Eősze Beánál ezen a (30/2542734) telefon-
számon.

A jelentkezéseket mielőbb várjuk. A hagyományos mézeskalács-
tésztát ki-ki otthon A/4-es alakúra megsütheti, s ha kedve van a 
közös díszítéshez, a Pannóniában tervezzük november utolsó csü-
törtökjén este fél öttől.  A kész alkotásokat örömmel vesszük át nov-
ember 2-áig szintén a Pannóniában.

Egy kis édes adalék: a méz hosszú időn át pótolhatatlan édesí-
tőszer volt, így megbecsülése a belőle készített tésztára is átterjedt. 
Ezért nagy jelentőséget, néhány helyen misztikus erőt is tulajdoní-
tottak neki.

Az ókori görögök a halott szájába mézeskalácsot tettek, hogy ezzel 
engesztelhesse ki Cerberust, az alvilág mogorva őrét. Feljegyezték, 
hogy Püthagorasz nem élő állatot, hanem állatformájú mézeskalá-
csot áldozott az isteneknek.

Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézes-
kalácssütésre használt égetett cserépformát

A méz királyi eledel volt. Bécsben 1368-ban már név szerint is 
említenek két mézeskalácsost. A XVI-XVII. században, Nürnberg-
ben lendült fel a formaalakítás művészi stílusa, ami egész Közép-
Európában elterjedt. Ezért is következtetnek egyesek tévesen arra, 
hogy maga a mézeskalács-készítés is nyugatról jött Magyarországra.

A magyar ősi méhész nemzet. Magyarország méhészetének XI. 
századi írott nyomai vannak. Egy XVI. századi irat utal “mézes 
báb”-ra. Mai ismereteink szerint az első magyarországi mézeskalá-
csos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos 
központnak számított a XVII. században. 1713-ból ismert a deb-
receni mézeskalácsosok céhének szabályzata és talán a mai napig 
is Debrecen az egyik legjelentősebb központ, ahol évszázadok óta 
kiváló minőségben készítik.

Téli esték kedvelt csemegéje. Egészséges, tápláló, természetes cu-
kortartalma kevésbé hizlal. Alkalmas díszítésre, az adventi és a kará-
csonyi ünnepkör szerves része.  

Próbáljuk meg közösen, milyen városépítő alapanyag.
Jöjjön közénk, és süssük ki Almádit!

A fotók Zircen készültek tavaly decemberben. 

KOMPOSZTÁLÁS ÉS SÁRGA KUKA
A napokban vásárolni voltam az egyik almádi üzletben. Kimérve 

akartam venni valamilyen gyümölcsöt, amelyhez ott helyben lehe-
tett leszakítani a zacskót. Szerencsére találtam a szatyromban egy 
tiszta nejlonzacskót – eredetileg ugyanebben a boltban répát vettem 
benne valamikor –, és mert jó vastag, kimostam és a szatyromba 
tettem. 

A gyümölcsöt beleszedtem a zacskómba, majd elindultam a 
pénztárhoz fizetni. A pénztárost, amikor a kezébe vette a zacskót, 
szemmel láthatóan megzavarta, hogy répa helyett mást talált benne. 
Forgatta, nézegette, majd kérdőn rám nézett: Nem talált egy rendes 
zacskót? 

Egy pillanatig elgondolkoztam azon, hogy hány mondatban vála-
szoljak, végül csak ennyit mondtam: ezt direkt hoztam magammal. 
És megpróbáltam nem kellemetlenül érezni magam azért, mert ki-
lógok a sorból. Abból a sorból, amely azt eredményezi, hogy Euró-
pában évente 100 milliárd műanyag zacskót használunk el. Ezek 
nagy része az árokpartokon, erdőszélen, út mentén köt ki, eljut a 
vizeken keresztül az óceánokig, és esetleg a Csendes-óceánban úszó, 
gigantikus méretű „szemét- szigeten” köt ki. A szakemberek szerint 
a műanyag zacskók lebomlási ideje 500 és 1000 év között mozog, 
és a halak és egyéb állatok révén az emberi táplálékláncba is beke-
rülnek. 

A világ országai közül Kenyában van a legszigorúbb környezet-
védelmi törvény, ahol akár négy év börtönbüntetéssel vagy negy-
venezer dollárnak (tízmillió forint) megfelelő összegű pénzbírsággal 
sújthatják a műanyag zacskók gyártóit, árusítóit vagy akár használó-
it. A kelet-afrikai állam nem lóg ki ezzel a sorból: egyike azon több 
mint negyven országnak – ide tartozik többek között Franciaország, 
Kína, Ruanda és Olaszország –, amelyek betiltották, korlátozzák 
vagy különadóval sújtják az egyszer használatos műanyag zacskó-
kat. Ha így folytatjuk, akkor 2050-re több műanyagszemét lesz az 
óceánban, mint hal – mondta Habib El- Habr tengerihulladék-
szakértő. 

Mit tehetünk mi itt, Balatonalmádiban? Kerüljük el a műanyag 
zacskók használatát, ahol csak tudjuk! A zöldségesnél, a piacon vagy 
bárhol, ahol vásárolunk, tudunk a saját magunk által vitt zacskók-
ba, textilszatyrokba, kosárba pakolni. A kicsit idősebbeknek ez nem 
újdonság, néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis nem léteztek műanyag 
zacskók, a zöldséget vagy gyümölcsöt a kosarunkba, a tejet a te-
jeskannába tettük, és az üvegben vásárolt termékek üvegeit vissza 
tudtuk váltani. 

A nejlonzacskók ugyanakkor csak egy részét képezik a hulladék-
problémának, tulajdonképpen bármilyen árut veszünk, először vé-
gig kellene gondolnunk, hogy mi is történik vele, ha nekünk már 
nem kell, ha tönkre megy, ha szemét lesz belőle. A szelektív gyűjtés 
sajnos nem oldja meg teljesen a problémát, mert egyrészt nem lehet 
mindent újrahasznosítani, másrészt az újrahasznosítás csak energia-
felhasználással lehetséges, harmadrészt az újrahasznosítható szemét-
nek csak a töredéke kerül el az újrahasznosító helyekre. 

Ami számomra döbbenetes, Almádiban a helyi lakosoknak csak 
fele kért a BALKOM-tól sárga, szelektív kukát, pedig amit lehet, 
oda kéne dobni. Megtesszük???
Lássuk, mik is ezek:
PAPÍR - Újságpapír, kartonpapír (szétszedve, laposra taposva)
MŰANYAG (kimosva, laposra taposva) - Műanyag palackok, nej-
lonzacskók, fóliák, háztartási flakonok, tejfölös, joghurtos poharak, 
italos kartonok.
FÉM - aluminium sörös és üdítős fémdobozok

De a legjobb: a nulla hulladék! Legalábbis ott, ahol meg tudjuk 
oldani. Saját komposztáló (akár a kertben ásott gödör is megteszi), 
visszaváltható üvegek, zacskók, szatyrok a kosárban a bevásárláshoz, 
ivóvízként csapvíz a műanyag palackos vizek helyett, csomagolás-
mentes termékek. 

És aki még olvasni szeretne a témában: szelektiv.hu, humusz.hu, 
italoskarton.hu. 

Töltési Erzsébet titkár
Honismereti és Városszépítő Kör
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EFOP 1.3.5-16-2016-00503
Balatonalmádi Szent Imre 
Római Katolikus Plébánia
közösségi szerepvállalás erősítése

Van közbenjáró Édesanyánk 
Százan vettek részt a Mária-zarándoklaton

A Szent Imre Plébánia – kapcsolódva a Püspöki Kar kezdemé-
nyezéséhez –  2017. október 13-án, száz fő részvételével buszos za-
rándoklatot szervezett a fatimai Mária jelenések 100. évfordulója 
alkalmából Soroksárra. Itt épült fel az ország első olyan temploma, 
amelyet a Fatimában megjelent Boldogságos Szűz Mária oltalmába 
ajánlottak. Az „EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése” pályá-
zat támogatásával megvalósult zarándoklaton százan vettek részt. 
Imádságos együttlétben, Szabó János, Laposa Norbert és László 
Dezső plébános atyák lelki kíséretével érkeztek meg buszokkal a 
zarándokhelyre a Fatimai Szűzanya gyönyörű templomához. Az 
egyházközség története a II. világháborúig nyúlik vissza. Novák Jó-
zsef, későbbi soroksár-újtelepi lelkész a háború végén orosz fogságba 
került, s fogadalmat tett, ha hazajut, a Fatimai Szűzanya tiszteletét 
fogja szolgálni. Fogadalmát 1957-ben tudta teljesíteni. A megvaló-
sításhoz szobrokat kér Fatimából, melyek érkezése reménnyel töl-
tötte el az ország katolikus közösségeit a levert forradalom után. A 
kis városszéli kápolna zarándokhellyé vált, majd 1958-ban temp-
lomot kezdett építeni az atya, amit azonban a hatalom bezáratott, 
lakóházzá alakíttatott, Novák Józsefet pedig elhelyezték. A temp-
lomépítés gondolata azonban negyvenkét éven keresztül élt; végül 
2000-ben tudták megkezdeni az építkezést. A templom tervezője 
Marosi Gáborépítész volt. Közben az elhelyezett lelkipásztor „lelki 
templomot épített”: imamozgalmat alapított – ennek az egész or-
szágot behálózó mozgalomnak nagy szerepe volt a templom felépü-
lésében. 2003-ban helyezték el 41 méteres tornyán a Szűzanya hat 
és fél méteres aranyozott szobrát.

Az idei jubileumi szentmisén a templom előtt elterülő téren állí-
tották fel szabadtéri oltárt, melyet mintegy 10-15 ezres  zarándok-
sereg állt körül. A szertartást Erdő Péter bíboros vezette, a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai, köztük Márfi Gyula érsek 
atya koncelebrálásával. Erdő Péter bíboros Mindszenty József 1946-
ban mondott imájának szavaival ajánlotta fel hazánkat és népünket 
szentbeszédében a Boldogságos Szűzanyának. A fatimai Szűzanya 
minden szomorúságunkban, betegségünkben, csüggedésünkben 
közbenjárónk. Az ő azonosulása Krisztussal megmutatja, hogy ho-
gyan nyer értelmet, hogyan törpül el minden fájdalmunk és ke-
serűségünk, ha teljes szeretettel Jézushoz kapcsolódunk, mutatott 
rá. Majd szomorúan összegezte: Ma egyházunkat, de egész népünk 
életét is leginkább az elszürkülés, a hit és az érdeklődés elvesztése 
fenyegeti. Egyfajta lelki kiszáradás jellemez minket. Nemcsak azért, 
mert felcsillant előttünk a jólétnek, az anyagiaknak, az utazásoknak, 
a csodálatos műszaki alkotásoknak, a kényelemnek a lehetősége, ha-
nem mert sokszor maga az ember változik meg bennünk. Mintha a 
szellemi, érzelmi gazdagságunkat és lelki érdeklődésünket elnyelné 
a környezetünket betöltő hangzavar. Pedig az Isten szól hozzánk, aki 
minden embert az üdvösségre hív. Nekünk, keresztényeknek külö-
nösen fontos feladatunk, hogy felfogjuk a megértsük, megérezzük 
az Ő akaratát, és kövessük is azt. S ehhez meg kell teremtenünk 
magunkban a csendet, hogy gondolkodni, értékelni, imádkozni 
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Közös megemlékezés a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub elhunyt tagjairól

Megtelt a Szent Ignác templom október 28-án. szombaton dél-
után öt órakor. A közelgő Halottak Napja alkalmából hagyomány-
ként, immár harmadik alkalommal a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
elhunyt tagjaira emlékeztünk. Sajnos, évről évre fogyunk. Hihetet-
len, de ma már eléri az eltávozottak száma az 57 főt. Az ökumenikus 
istentiszteleten jelen voltak a hozzátartozók, a barátok, a szomszé-
dok, az ismerősök és természetesen a megemlékezést szervező klub-
ból is szép számmal eljöttek a klubtársak. A szertartás elején a klub 
elnöksége név szerint sorolta fel az elhunytakat, majd egy perces 
néma felállással adóztunk emlékük előtt, s mécseseket gyújtottunk. 
Ezután Halas Adelaida színművésznő verset mondott, elénekelte az 
Áve Mariát és elkezdődött a szentmise, melyet Szabó János plébános 
úr, János atya celebrált. A jelenlévő Isó Zoltán evangélikus, Fauszt 
Gyula és Kovács Attila református lelkészek pedig imát mondtak 
az elhunytakért és a hozzátartozókért. A szertartás végén megha-
tó műsorral és kegyelettel tisztelegtünk az elvesztett társaink előtt: 
közreműködött Kegye János világhírű pánsíp művész, és fellépett a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalkör is Tóth László 
karnagy vezetésével. Végül minden hozzátartozó egy-egy szál fehér 
rózsát kapott fekete gyászszalaggal, és a szentmise után kivonultunk 
a temetőbe, ahol a keresztnél mécseseket gyújtottunk, s emlékez-
tünk drága szeretteikre.

Lencse Sándor, a klub elnöke  

tudjunk, zárta szentbeszédét a főpásztor. Majd a szentmise végén 
megáldotta a Kondor Lajos verbita szerzetes tiszteletére állított em-
léktáblát, aki Fatimában szolgált, és az ottani magyar kálvária lét-
rehozója volt. 

Délután az almádi zarándokok ellátogattak a Budai Várba is, 
megtekintették a csodálatosan felújított Mátyás templomot, a Ha-
lászbástyát, s felkeresték annak az egykori Zsigmond kápolnának az 
alapjait, amelyben Almádi mai büszkesége, a Szent Jobb-kápolna 
állt hajdan. Mint ismeretes, Pintér Sándor almádi plébános kijárta, 
hogy az 1957-ben a romok alatt pusztulásra ítélt kápolnából elhoz-
hassák Balatonalmádiba a szentély csodálatos Lotz Károly  tervezte 
és Róth Miksa építette Szent István királyt ábrázoló aranymozaik-
ját, tabernákulumát, oltárát és kegytárgyait, s az almádi plébánia-
templom mellett újraépítsék a kápolnát. 

Töltési Erzsébet 

Fotó: Schildmayer Etelka

Süssük ki együtt Almádit – Méghozzá mézből!
A Nők a Balatonért Egyesület Almádi Csoportja játékra csábít 

minden almádi ügyes kezű, vállalkozó kedvű polgárt. Szeretnénk 
advent idején illatos kaláccsal meglepni a várost. Ám nemcsak a 
szokásos illatos finomságról van szó: mézeskalácsból formálnánk 
meg a város nevezetes épületeit. Az erődtemplomot, a Szent Imrét, 
a jezsuitatemplomot a rendházzal (kolostor), a strand bejáratokat, a 
városházát, a művelődési központot. 

Kiállításon mutatnánk be a makettekhez hasonló édes épületeket.
Az ötlet nem eredeti, tavaly Zirc városa összefogás eredménye-

képp olyan sikeres kiállítást szervezett a varázslatos kezű lányok-
asszonyok, iskolások munkáiból, amilyenre a településen még nem 
volt példa. Mi, a NABE Almádi Csoportja szeretnénk hasonló ked-
ves és meghitt ünnepi alkalmat teremteni a Mézeskalács Almádival. 
Aki kedvet érez magában, hogy közösen formázzuk meg bájos vá-
roskánkat, jelentkezzen Eősze Beánál ezen a (30/2542734) telefon-
számon.

A jelentkezéseket mielőbb várjuk. A hagyományos mézeskalács-
tésztát ki-ki otthon A/4-es alakúra megsütheti, s ha kedve van a 
közös díszítéshez, a Pannóniában tervezzük november utolsó csü-
törtökjén este fél öttől.  A kész alkotásokat örömmel vesszük át nov-
ember 2-áig szintén a Pannóniában.

Egy kis édes adalék: a méz hosszú időn át pótolhatatlan édesí-
tőszer volt, így megbecsülése a belőle készített tésztára is átterjedt. 
Ezért nagy jelentőséget, néhány helyen misztikus erőt is tulajdoní-
tottak neki.

Az ókori görögök a halott szájába mézeskalácsot tettek, hogy ezzel 
engesztelhesse ki Cerberust, az alvilág mogorva őrét. Feljegyezték, 
hogy Püthagorasz nem élő állatot, hanem állatformájú mézeskalá-
csot áldozott az isteneknek.

Hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézes-
kalácssütésre használt égetett cserépformát

A méz királyi eledel volt. Bécsben 1368-ban már név szerint is 
említenek két mézeskalácsost. A XVI-XVII. században, Nürnberg-
ben lendült fel a formaalakítás művészi stílusa, ami egész Közép-
Európában elterjedt. Ezért is következtetnek egyesek tévesen arra, 
hogy maga a mézeskalács-készítés is nyugatról jött Magyarországra.

A magyar ősi méhész nemzet. Magyarország méhészetének XI. 
századi írott nyomai vannak. Egy XVI. századi irat utal “mézes 
báb”-ra. Mai ismereteink szerint az első magyarországi mézeskalá-
csos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos 
központnak számított a XVII. században. 1713-ból ismert a deb-
receni mézeskalácsosok céhének szabályzata és talán a mai napig 
is Debrecen az egyik legjelentősebb központ, ahol évszázadok óta 
kiváló minőségben készítik.

Téli esték kedvelt csemegéje. Egészséges, tápláló, természetes cu-
kortartalma kevésbé hizlal. Alkalmas díszítésre, az adventi és a kará-
csonyi ünnepkör szerves része.  

Próbáljuk meg közösen, milyen városépítő alapanyag.
Jöjjön közénk, és süssük ki Almádit!

A fotók Zircen készültek tavaly decemberben. 

KOMPOSZTÁLÁS ÉS SÁRGA KUKA
A napokban vásárolni voltam az egyik almádi üzletben. Kimérve 

akartam venni valamilyen gyümölcsöt, amelyhez ott helyben lehe-
tett leszakítani a zacskót. Szerencsére találtam a szatyromban egy 
tiszta nejlonzacskót – eredetileg ugyanebben a boltban répát vettem 
benne valamikor –, és mert jó vastag, kimostam és a szatyromba 
tettem. 

A gyümölcsöt beleszedtem a zacskómba, majd elindultam a 
pénztárhoz fizetni. A pénztárost, amikor a kezébe vette a zacskót, 
szemmel láthatóan megzavarta, hogy répa helyett mást talált benne. 
Forgatta, nézegette, majd kérdőn rám nézett: Nem talált egy rendes 
zacskót? 

Egy pillanatig elgondolkoztam azon, hogy hány mondatban vála-
szoljak, végül csak ennyit mondtam: ezt direkt hoztam magammal. 
És megpróbáltam nem kellemetlenül érezni magam azért, mert ki-
lógok a sorból. Abból a sorból, amely azt eredményezi, hogy Euró-
pában évente 100 milliárd műanyag zacskót használunk el. Ezek 
nagy része az árokpartokon, erdőszélen, út mentén köt ki, eljut a 
vizeken keresztül az óceánokig, és esetleg a Csendes-óceánban úszó, 
gigantikus méretű „szemét- szigeten” köt ki. A szakemberek szerint 
a műanyag zacskók lebomlási ideje 500 és 1000 év között mozog, 
és a halak és egyéb állatok révén az emberi táplálékláncba is beke-
rülnek. 

A világ országai közül Kenyában van a legszigorúbb környezet-
védelmi törvény, ahol akár négy év börtönbüntetéssel vagy negy-
venezer dollárnak (tízmillió forint) megfelelő összegű pénzbírsággal 
sújthatják a műanyag zacskók gyártóit, árusítóit vagy akár használó-
it. A kelet-afrikai állam nem lóg ki ezzel a sorból: egyike azon több 
mint negyven országnak – ide tartozik többek között Franciaország, 
Kína, Ruanda és Olaszország –, amelyek betiltották, korlátozzák 
vagy különadóval sújtják az egyszer használatos műanyag zacskó-
kat. Ha így folytatjuk, akkor 2050-re több műanyagszemét lesz az 
óceánban, mint hal – mondta Habib El- Habr tengerihulladék-
szakértő. 

Mit tehetünk mi itt, Balatonalmádiban? Kerüljük el a műanyag 
zacskók használatát, ahol csak tudjuk! A zöldségesnél, a piacon vagy 
bárhol, ahol vásárolunk, tudunk a saját magunk által vitt zacskók-
ba, textilszatyrokba, kosárba pakolni. A kicsit idősebbeknek ez nem 
újdonság, néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis nem léteztek műanyag 
zacskók, a zöldséget vagy gyümölcsöt a kosarunkba, a tejet a te-
jeskannába tettük, és az üvegben vásárolt termékek üvegeit vissza 
tudtuk váltani. 

A nejlonzacskók ugyanakkor csak egy részét képezik a hulladék-
problémának, tulajdonképpen bármilyen árut veszünk, először vé-
gig kellene gondolnunk, hogy mi is történik vele, ha nekünk már 
nem kell, ha tönkre megy, ha szemét lesz belőle. A szelektív gyűjtés 
sajnos nem oldja meg teljesen a problémát, mert egyrészt nem lehet 
mindent újrahasznosítani, másrészt az újrahasznosítás csak energia-
felhasználással lehetséges, harmadrészt az újrahasznosítható szemét-
nek csak a töredéke kerül el az újrahasznosító helyekre. 

Ami számomra döbbenetes, Almádiban a helyi lakosoknak csak 
fele kért a BALKOM-tól sárga, szelektív kukát, pedig amit lehet, 
oda kéne dobni. Megtesszük???
Lássuk, mik is ezek:
PAPÍR - Újságpapír, kartonpapír (szétszedve, laposra taposva)
MŰANYAG (kimosva, laposra taposva) - Műanyag palackok, nej-
lonzacskók, fóliák, háztartási flakonok, tejfölös, joghurtos poharak, 
italos kartonok.
FÉM - aluminium sörös és üdítős fémdobozok

De a legjobb: a nulla hulladék! Legalábbis ott, ahol meg tudjuk 
oldani. Saját komposztáló (akár a kertben ásott gödör is megteszi), 
visszaváltható üvegek, zacskók, szatyrok a kosárban a bevásárláshoz, 
ivóvízként csapvíz a műanyag palackos vizek helyett, csomagolás-
mentes termékek. 

És aki még olvasni szeretne a témában: szelektiv.hu, humusz.hu, 
italoskarton.hu. 

Töltési Erzsébet titkár
Honismereti és Városszépítő Kör
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Szép volt, Levente!
Általában minden balatoni gyerek ezer szállal kötődik a vízhez. A 
balatonalmádi Nagy-Pál Levente esetében nagymamája - Wolf La-
josné - révén még egy ezeregyedik szál is adott volt ahhoz, hogy 
Levente hamar otthon érezze magát uszodában, mind a nyílt vízen, 
vitorláson és szörfdeszkán egyaránt. 

Válogatott úszó lett, aki számos kitűnő eredmény megszerzése után 
11 évig nem versenyzett, majd 2017-ben ismét rajthoz állt, és har-
madik helyezést ért el a Balatonfüreden megrendezett FINA Mas-
ters Világbajnokságon.

-Gratulálok a bronzérmedhez. Szép teljesítmény volt.
-Köszönöm. A sok év kihagyás után számomra is meglepetést oko-
zott ez a helyezés. Komoly küzdelem volt.

-Jól tudom, hogy a verseny rendezésében is aktívan részt vettél?
-Igen. Magyarországnak elég rövid ideje volt, hogy felkészüljünk a 
Világbajnokságra. Elméletileg 2021-re tervezték ezt az eseményt, 
de mivel Mexikó visszalépett, „átrakták” pár évvel korábbra a buda-
pesti VB-t. Így csak két év maradt a megrendezésre. Még a legelején 
kerültem be a szervezőbizottságba. Mint a hosszútávúszással kap-
csolatban lévő  ember, értelemszerűen  azt a feladatot kaptam, hogy 
a – most már nyíltvízi úszásnak nevezett – versenyszámmal kapcso-
latos feladatokat koordináljam Balatonfüreden. Nagyon megtiszte-
lő felkérés volt. Rengeteg munka fekszik benne, de elmondhatom, 
hogy nagyon színvonalas, jó rendezvényt sikerült ilyen rövid idő 
alatt létrehozni. 

-A Vizes Világbajnokság a világ negyedik legnagyobb sportesemé-
nye. Versenyzőként is, szervezőként is egyaránt felkészülni rá elég 
kemény feladat lehetett. 
-Ezt úgy oldottam meg, hogy reggel hattól fél nyolcig úsztam, aztán 
jöhetett a munka.  Masters versenyen vettem részt a 35-39 éves 
korcsoportban, amolyan „öregfiúként”. A Mastersről annyit kell 
tudni, hogy huszonöt éves kortól öt évenként vannak korosztályok 
egészen száz éves korig… vagyis felette is lenne, ha akadna induló. 
Mamának is mondtam, hogy induljon el a kilencvenesek között, de 
ő nem akart. Pedig a ’40-es években a Fradiban volt igazolt úszó. 

-Füreden komoly ellenállás alakult ki a VB hírére. Erről mi a 
véleményed?
-Ez egyrészt jogos volt, mert mindenki csak egy óriási építkezést 
látott, és a konténervárost, ezzel párhuzamosan pedig az idegenfor-
galom visszaesését. Nem látom a számokat, úgyhogy nem tudom, 
végül is hogy jött ki Balatonfüred ebből a szezonból. 
Meggyőződésem viszont, hogy hosszú távon ebből a világesemény-
ből a város profitálni fog, főleg, ha a későbbiekben jól kommu-
nikálja ezt a rendezvényt. A közép-európai térségben csak egy-két 
híresebb fürdővárost tudnak a világ távolabbi részein élő emberek 
megemlíteni. Akárhogy is nézzük, eddig a nagyvilágban kevéssé is-
merték Balatonfüredet, és most hatalmas publicitást kapott. Mond-
hatni, felkerült a híres fürdővárosok térképére. 
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Almádi a bauxitkutatás központja XIV.
A geofizikai módszerekkel végzett bauxitkutatás 
történetének áttekintése 3.

A Bauxitkutató Vállalaton (BKV) belüli geofizikai tevékenység 
vázlatát folytatva:

• 1972-ben Egerszegi kollégától (ALUTERV-be való távoztával) 
– Verebélyi Sándor akkori igazgató (aki szakterületünk fejlődésének 
később is pártfogója volt) hathatós rábeszélésére – én vettem át a 
geofizikai részleg vezetését.

• 1975–76-ra egyértelművé vált, hogy a mélyfúrási geofizikai mé-
réseket saját kivitelezésbe kell venni.

Kiválasztottuk, megrendeltük az ELGI-ben akkoriban kifej-
lesztett K-500 típusú két karotázs berendezést a megfelelő lyuk-
műszerekkel felszerelve. Látszatra nem volt más dolgunk, mint az 
eszközök és a mérések feldolgozásának módszereit meg- és átven-
ni. Valójában a mérési rendszer több elemét, a mérési eljárás, az 
adatközlés, a feldolgozási-eredményközlési eljárás egészét meg kel-
lett változtatnunk. Ezek kiterjedtek például a mérőkábelre, az eddig 
használt radioaktív izotópok (sugárforrások) helyett a mérési célt 
jobban szolgáló más izotópok kiválasztására, beszerzésére, mérési 
paraméterek optimalizálására, a sugárzó radioaktív izotópok keze-
lésére, amivel töredékére csökkentettük a sugárterhelést. Itt említe-
ném a karotázs részlegnél a 12 órás munkarendet, a fúrópontnál az 
előzetes feldolgozást és eredményközlést.

Egy kutatófúrásban a következő esetekben került sor karotázs 
vizsgálatra: 50 méternél mé-
lyebb elő- és felderítő fázisú 
kutatófurásokban (rendeleti 
előírás alapján); ha maghiány 
jelentkezett a bauxittelepnél, 
vagy várt települési szintjé-
ben; a kiemelt fontosságú fú-
rásban ellenőrzési célból.

• 1977-től az átlagban évi 
300 fúrásra kiterjedő méré-
seket már saját kivitelezésben 
végeztük.

A bauxitkutató fúrások 
mérésén túl kiemelt fontos-
sága volt a hidrogeológiai, a 
fúrt aknák tervezett helyén 
mélyített fúrások, karotázs 
méréssel nyert adatainak (tö-
redezett zónák, üregek, vízjá-
ratok megléte, helye…).

Bauxitkutató fúrás geofizikai szelvényezése

Visszatérve a saját kivitelezésű karotázs tevékenység szervezésére: 
nemcsak eszközökre és módszerekre volt szükség, hanem ezekkel 
dolgozó, fejleszteni tudó szakemberekre is. A „fejvadászat” ered-
ményeként mindig jó képességű fiatal szakember gárda dolgozott 
a geofizikai osztályon. Így került hozzánk elsőként Horváth József 
1975-ben, egy alföldi szeizmikus csoporttól, akinek meghatározó 
szerepe volt a mérési technológia korszerűsítésében, pontosításá-
ban, a neutronaktivációs gamma mérés fejlesztésében. Emellett a 
halimbai karotázs csoport vezetését is ellátta 1987-ig. Őt követte 
Újszászi József újdiplomás geofizikus, majd Uray Szabolcs geofizi-
kust csábítottuk át a várpalotai OFKFV geofizikai részlegétől. Sza-
bolcs a színvonalas, precíz mérési értelmezési tevékenységet nálunk 
is tovább vitte, egészen 1991-ig. Vele egy időben kezdett nálunk 
dolgozni Balogh Iván, kiemelkedő képességű geofizikus kolléga, aki 
tudományos ténykedését (egyete-
mi doktori, akadémiai kandidá-
tusi cím megszerzése) a gyakor-
latba is átültette. Ennek során 
a fúrólyukban felvett neutron 
aktivációs szelvényből (részben 
Horváth Józseffel közösen) a bau-
xit minőségét meghatározó főbb 
paraméterek közül az alumínium 
tartalmat már számszerűen, rutin-
szerűen meg lehetett adni. A má-
sik fő minőségi adat, a szilícium 
tartalom meghatározására vonat-
kozóan a módszert kidolgozta. 
E tevékenysége nemzetközileg is 
figyelmet keltett.  

1979-től 4 évig az osztály egyik erőssége, a kiváló szervező képes-
ségű Balázs László volt. Bótai József újdiplomás 1982–1993 közötti 
megbízható munkája főleg a Nyirád – Halimbai geofizikai csoport-
hoz kötődött.

A speciális műszerek működődését 1979 és 1983 között Futó 
Kornél elektromérnök, később 1982 és 1990 között Szabó Balázs 
(akinek fizikus végzettsége mellett egyedülálló műszerépítő–javító 
érzéke is volt) biztosította. A radioaktív izotópokkal kapcsolatosan 
a sugárvédelmi megbízotti feladatot 1985-től Baradlai Pál radio-
lógus látta el. A mérési eredmények földtani felhasználásán 1985-
től sokat lendített Scholtz Éva geológus. Az utolsó évek karotázs 
munkáit csoportvezetőként Palkó Miklós geofizikus irányította. A 
mérések végzésének, a mérési tevékenységnek érdemi részesei vol-
tak éveken keresztül a geofizikai operátorok, és szakmunkások, 
mint Almádiból Molnár Tamás, az ezermester Obermayer Zoltán, 
majd Lakatos Károly, Láposi Balázs, Kiss Tamás, Jármai Tamás, Ko-
vács László volt munkatársaim. A dokumentálási–adminisztrációs 
munkák mesterei Winklerné Emília, Fülöpné Ilike, Fejes Károlyné és 
Domján Katalin voltak.

1990 végén a vállalat geofizikai és geodéziai osztályaiból, több 
külső szakemberrel és a Bauxitbányával kiegészülve, a geofizikai és 
geodéziai tevékenység végzésére TERRATEST Kft. néven új cég 
alakult, amelynek többségi tulajdonosa a BKV lett. 1994-ben a 
bauxitgeofizikai munka – mint sok más az országban – megszűnt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy tevékenységünk – a geofizi-
kai módszerek bauxitkutatási alkalmazása – hasznos volt a geofizi-
kai szakterületnek, a bauxitiparnak, és végső soron hasznos volt az 
országnak.

Nyerges Lajos
aranyokleveles bányageológus mérnök, 

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Bauxittelepet harántolt fúró-
lyuk karotázs méréséből nyert 

regisztrátum

Karotázs mérést végző geofizikus

Akikkel beszélgettem, brazil, argentin, japán, ausztrál sportolók, 
mindenki gyönyörűnek találta a helyszínt, ámulattal nézték a kör-
nyezetet, a tihanyi félszigetet. Sokan mondták, hogy megjegyezték, 
és családostól vissza fognak jönni, annyira tetszett nekik. 

-Voltak még városok, akik segítői voltak a versenynek?
-Balatonfüredtől, de még Balatonfűzfőtől is rengeteg segítséget 
kaptunk. Mindkét város aktív szereplője volt a versenynek. Fűzfőn 
zajlottak például az edzések, és csak jót tudok mondani a polgár-
mesterről is. Érdekességképpen elmondok valamit, ami eddig nem 
jelent meg sehol, de nyugodtan megírhatod:
Szerettük volna a fűzfői uszodát a világbajnokságra felújíttatni, 
mint ahogy az összes budapesti uszodát is felújították. Erről az uszo-
dáról köztudott, hogy rettentően rossz állapotban vannak a csövek, 
a kazánrendszer, a fűtés, a tető… minden toldozott-foldozott, ép-
pen, hogy csak működik. Szilágyi György országgyűlési képviselő 
kérdést is nyújtott be e témában az illetékes miniszternek. A válasz 
februárban még az volt, hogy minden eredetileg meghatározott fel-
adat elkészül, és az uszoda teljes felújításon fog átesni, az akadály-
mentesítéstől kezdve a kazán, fűtés, vizesblokkok rendbe tételéig. 
Ebből kizárólag a kazáncsere valósult meg, ez viszont a verseny előtt 
pár héttel. Úgyhogy elég izgalmas időszakban volt részünk, mert 
nem lehetett tudni, hogy a régi csövek – amiket szintén cserélni kel-
lett volna -, bírni fogják-e az új kazán nyomását. Szerencsére bírták, 
de én nagyon sajnálom, hogy ezt a felújítást nem sikerült végigvin-
nem. Örültem volna, ha az itt élő embereknek ebben tudtam volna 
segíteni.

-Szerintem most örüljünk a helyezésednek, és a sikeres rendez-
vénynek. Mindkettő szép munka volt. Köszönöm a beszélgetést.

 Szolga Mária

Ünnepi séta Vörösberényben

A jó társaság, a tökéletes szervezés és a kellemes idő akár elég is 
lehetne egy sikeres program lebonyolításához. 

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub azonban nem érte be ennyivel, 
amikor idén - immár másodszorra - benevezett a Magyar Sportszö-
vetség által a Gyalogló Világnap alkalmából kiírt országos verseny-
re. 2016-ban a dobogós harmadik helyezést érték el ezen a meg-
mérettetésen, és remélik, hogy az idén is az élmezőnybe kerülnek.

Lencse Sándor, a klub elnöke színvonalas műsort állított össze, 
tisztelegve Laposa Dániel 1848-as honvéd hadnagy sírjánál, ver-
sekkel, énekekkel, mécses gyújtással és koszorúzással emlékezve az 
Aradi Vértanúkra.

A jókedvű 68 fős társaság – melyet elkísért Kepli Lajos úr, a térség 
országgyűlési képviselője, egy itt nyaraló német úr, valamint né-
hány klubtag családtagja is -, innen folytatta a Kalocsa Gyula és 
Mayer Miklós által kijelölt 8,2 km-es távot, amit meglepetésekkel 
tarkítottak a szervezők.

Út közben több meglepetés állomás is volt. Köszönet érte Nagy 
Józsefnek és párjának, Ilinek, valamint Herczeg Sándornénak. A fi-
nom vacsoráért pedig Gönczi Györgynek és feleségének. 

Szolga Mária
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Szép volt, Levente!
Általában minden balatoni gyerek ezer szállal kötődik a vízhez. A 
balatonalmádi Nagy-Pál Levente esetében nagymamája - Wolf La-
josné - révén még egy ezeregyedik szál is adott volt ahhoz, hogy 
Levente hamar otthon érezze magát uszodában, mind a nyílt vízen, 
vitorláson és szörfdeszkán egyaránt. 

Válogatott úszó lett, aki számos kitűnő eredmény megszerzése után 
11 évig nem versenyzett, majd 2017-ben ismét rajthoz állt, és har-
madik helyezést ért el a Balatonfüreden megrendezett FINA Mas-
ters Világbajnokságon.

-Gratulálok a bronzérmedhez. Szép teljesítmény volt.
-Köszönöm. A sok év kihagyás után számomra is meglepetést oko-
zott ez a helyezés. Komoly küzdelem volt.

-Jól tudom, hogy a verseny rendezésében is aktívan részt vettél?
-Igen. Magyarországnak elég rövid ideje volt, hogy felkészüljünk a 
Világbajnokságra. Elméletileg 2021-re tervezték ezt az eseményt, 
de mivel Mexikó visszalépett, „átrakták” pár évvel korábbra a buda-
pesti VB-t. Így csak két év maradt a megrendezésre. Még a legelején 
kerültem be a szervezőbizottságba. Mint a hosszútávúszással kap-
csolatban lévő  ember, értelemszerűen  azt a feladatot kaptam, hogy 
a – most már nyíltvízi úszásnak nevezett – versenyszámmal kapcso-
latos feladatokat koordináljam Balatonfüreden. Nagyon megtiszte-
lő felkérés volt. Rengeteg munka fekszik benne, de elmondhatom, 
hogy nagyon színvonalas, jó rendezvényt sikerült ilyen rövid idő 
alatt létrehozni. 

-A Vizes Világbajnokság a világ negyedik legnagyobb sportesemé-
nye. Versenyzőként is, szervezőként is egyaránt felkészülni rá elég 
kemény feladat lehetett. 
-Ezt úgy oldottam meg, hogy reggel hattól fél nyolcig úsztam, aztán 
jöhetett a munka.  Masters versenyen vettem részt a 35-39 éves 
korcsoportban, amolyan „öregfiúként”. A Mastersről annyit kell 
tudni, hogy huszonöt éves kortól öt évenként vannak korosztályok 
egészen száz éves korig… vagyis felette is lenne, ha akadna induló. 
Mamának is mondtam, hogy induljon el a kilencvenesek között, de 
ő nem akart. Pedig a ’40-es években a Fradiban volt igazolt úszó. 

-Füreden komoly ellenállás alakult ki a VB hírére. Erről mi a 
véleményed?
-Ez egyrészt jogos volt, mert mindenki csak egy óriási építkezést 
látott, és a konténervárost, ezzel párhuzamosan pedig az idegenfor-
galom visszaesését. Nem látom a számokat, úgyhogy nem tudom, 
végül is hogy jött ki Balatonfüred ebből a szezonból. 
Meggyőződésem viszont, hogy hosszú távon ebből a világesemény-
ből a város profitálni fog, főleg, ha a későbbiekben jól kommu-
nikálja ezt a rendezvényt. A közép-európai térségben csak egy-két 
híresebb fürdővárost tudnak a világ távolabbi részein élő emberek 
megemlíteni. Akárhogy is nézzük, eddig a nagyvilágban kevéssé is-
merték Balatonfüredet, és most hatalmas publicitást kapott. Mond-
hatni, felkerült a híres fürdővárosok térképére. 
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Almádi a bauxitkutatás központja XIV.
A geofizikai módszerekkel végzett bauxitkutatás 
történetének áttekintése 3.

A Bauxitkutató Vállalaton (BKV) belüli geofizikai tevékenység 
vázlatát folytatva:

• 1972-ben Egerszegi kollégától (ALUTERV-be való távoztával) 
– Verebélyi Sándor akkori igazgató (aki szakterületünk fejlődésének 
később is pártfogója volt) hathatós rábeszélésére – én vettem át a 
geofizikai részleg vezetését.

• 1975–76-ra egyértelművé vált, hogy a mélyfúrási geofizikai mé-
réseket saját kivitelezésbe kell venni.

Kiválasztottuk, megrendeltük az ELGI-ben akkoriban kifej-
lesztett K-500 típusú két karotázs berendezést a megfelelő lyuk-
műszerekkel felszerelve. Látszatra nem volt más dolgunk, mint az 
eszközök és a mérések feldolgozásának módszereit meg- és átven-
ni. Valójában a mérési rendszer több elemét, a mérési eljárás, az 
adatközlés, a feldolgozási-eredményközlési eljárás egészét meg kel-
lett változtatnunk. Ezek kiterjedtek például a mérőkábelre, az eddig 
használt radioaktív izotópok (sugárforrások) helyett a mérési célt 
jobban szolgáló más izotópok kiválasztására, beszerzésére, mérési 
paraméterek optimalizálására, a sugárzó radioaktív izotópok keze-
lésére, amivel töredékére csökkentettük a sugárterhelést. Itt említe-
ném a karotázs részlegnél a 12 órás munkarendet, a fúrópontnál az 
előzetes feldolgozást és eredményközlést.

Egy kutatófúrásban a következő esetekben került sor karotázs 
vizsgálatra: 50 méternél mé-
lyebb elő- és felderítő fázisú 
kutatófurásokban (rendeleti 
előírás alapján); ha maghiány 
jelentkezett a bauxittelepnél, 
vagy várt települési szintjé-
ben; a kiemelt fontosságú fú-
rásban ellenőrzési célból.

• 1977-től az átlagban évi 
300 fúrásra kiterjedő méré-
seket már saját kivitelezésben 
végeztük.

A bauxitkutató fúrások 
mérésén túl kiemelt fontos-
sága volt a hidrogeológiai, a 
fúrt aknák tervezett helyén 
mélyített fúrások, karotázs 
méréssel nyert adatainak (tö-
redezett zónák, üregek, vízjá-
ratok megléte, helye…).

Bauxitkutató fúrás geofizikai szelvényezése

Visszatérve a saját kivitelezésű karotázs tevékenység szervezésére: 
nemcsak eszközökre és módszerekre volt szükség, hanem ezekkel 
dolgozó, fejleszteni tudó szakemberekre is. A „fejvadászat” ered-
ményeként mindig jó képességű fiatal szakember gárda dolgozott 
a geofizikai osztályon. Így került hozzánk elsőként Horváth József 
1975-ben, egy alföldi szeizmikus csoporttól, akinek meghatározó 
szerepe volt a mérési technológia korszerűsítésében, pontosításá-
ban, a neutronaktivációs gamma mérés fejlesztésében. Emellett a 
halimbai karotázs csoport vezetését is ellátta 1987-ig. Őt követte 
Újszászi József újdiplomás geofizikus, majd Uray Szabolcs geofizi-
kust csábítottuk át a várpalotai OFKFV geofizikai részlegétől. Sza-
bolcs a színvonalas, precíz mérési értelmezési tevékenységet nálunk 
is tovább vitte, egészen 1991-ig. Vele egy időben kezdett nálunk 
dolgozni Balogh Iván, kiemelkedő képességű geofizikus kolléga, aki 
tudományos ténykedését (egyete-
mi doktori, akadémiai kandidá-
tusi cím megszerzése) a gyakor-
latba is átültette. Ennek során 
a fúrólyukban felvett neutron 
aktivációs szelvényből (részben 
Horváth Józseffel közösen) a bau-
xit minőségét meghatározó főbb 
paraméterek közül az alumínium 
tartalmat már számszerűen, rutin-
szerűen meg lehetett adni. A má-
sik fő minőségi adat, a szilícium 
tartalom meghatározására vonat-
kozóan a módszert kidolgozta. 
E tevékenysége nemzetközileg is 
figyelmet keltett.  

1979-től 4 évig az osztály egyik erőssége, a kiváló szervező képes-
ségű Balázs László volt. Bótai József újdiplomás 1982–1993 közötti 
megbízható munkája főleg a Nyirád – Halimbai geofizikai csoport-
hoz kötődött.

A speciális műszerek működődését 1979 és 1983 között Futó 
Kornél elektromérnök, később 1982 és 1990 között Szabó Balázs 
(akinek fizikus végzettsége mellett egyedülálló műszerépítő–javító 
érzéke is volt) biztosította. A radioaktív izotópokkal kapcsolatosan 
a sugárvédelmi megbízotti feladatot 1985-től Baradlai Pál radio-
lógus látta el. A mérési eredmények földtani felhasználásán 1985-
től sokat lendített Scholtz Éva geológus. Az utolsó évek karotázs 
munkáit csoportvezetőként Palkó Miklós geofizikus irányította. A 
mérések végzésének, a mérési tevékenységnek érdemi részesei vol-
tak éveken keresztül a geofizikai operátorok, és szakmunkások, 
mint Almádiból Molnár Tamás, az ezermester Obermayer Zoltán, 
majd Lakatos Károly, Láposi Balázs, Kiss Tamás, Jármai Tamás, Ko-
vács László volt munkatársaim. A dokumentálási–adminisztrációs 
munkák mesterei Winklerné Emília, Fülöpné Ilike, Fejes Károlyné és 
Domján Katalin voltak.

1990 végén a vállalat geofizikai és geodéziai osztályaiból, több 
külső szakemberrel és a Bauxitbányával kiegészülve, a geofizikai és 
geodéziai tevékenység végzésére TERRATEST Kft. néven új cég 
alakult, amelynek többségi tulajdonosa a BKV lett. 1994-ben a 
bauxitgeofizikai munka – mint sok más az országban – megszűnt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy tevékenységünk – a geofizi-
kai módszerek bauxitkutatási alkalmazása – hasznos volt a geofizi-
kai szakterületnek, a bauxitiparnak, és végső soron hasznos volt az 
országnak.

Nyerges Lajos
aranyokleveles bányageológus mérnök, 

okleveles mélyfúrási geofizikus szakmérnök

Bauxittelepet harántolt fúró-
lyuk karotázs méréséből nyert 

regisztrátum

Karotázs mérést végző geofizikus

Akikkel beszélgettem, brazil, argentin, japán, ausztrál sportolók, 
mindenki gyönyörűnek találta a helyszínt, ámulattal nézték a kör-
nyezetet, a tihanyi félszigetet. Sokan mondták, hogy megjegyezték, 
és családostól vissza fognak jönni, annyira tetszett nekik. 

-Voltak még városok, akik segítői voltak a versenynek?
-Balatonfüredtől, de még Balatonfűzfőtől is rengeteg segítséget 
kaptunk. Mindkét város aktív szereplője volt a versenynek. Fűzfőn 
zajlottak például az edzések, és csak jót tudok mondani a polgár-
mesterről is. Érdekességképpen elmondok valamit, ami eddig nem 
jelent meg sehol, de nyugodtan megírhatod:
Szerettük volna a fűzfői uszodát a világbajnokságra felújíttatni, 
mint ahogy az összes budapesti uszodát is felújították. Erről az uszo-
dáról köztudott, hogy rettentően rossz állapotban vannak a csövek, 
a kazánrendszer, a fűtés, a tető… minden toldozott-foldozott, ép-
pen, hogy csak működik. Szilágyi György országgyűlési képviselő 
kérdést is nyújtott be e témában az illetékes miniszternek. A válasz 
februárban még az volt, hogy minden eredetileg meghatározott fel-
adat elkészül, és az uszoda teljes felújításon fog átesni, az akadály-
mentesítéstől kezdve a kazán, fűtés, vizesblokkok rendbe tételéig. 
Ebből kizárólag a kazáncsere valósult meg, ez viszont a verseny előtt 
pár héttel. Úgyhogy elég izgalmas időszakban volt részünk, mert 
nem lehetett tudni, hogy a régi csövek – amiket szintén cserélni kel-
lett volna -, bírni fogják-e az új kazán nyomását. Szerencsére bírták, 
de én nagyon sajnálom, hogy ezt a felújítást nem sikerült végigvin-
nem. Örültem volna, ha az itt élő embereknek ebben tudtam volna 
segíteni.

-Szerintem most örüljünk a helyezésednek, és a sikeres rendez-
vénynek. Mindkettő szép munka volt. Köszönöm a beszélgetést.

 Szolga Mária

Ünnepi séta Vörösberényben

A jó társaság, a tökéletes szervezés és a kellemes idő akár elég is 
lehetne egy sikeres program lebonyolításához. 

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub azonban nem érte be ennyivel, 
amikor idén - immár másodszorra - benevezett a Magyar Sportszö-
vetség által a Gyalogló Világnap alkalmából kiírt országos verseny-
re. 2016-ban a dobogós harmadik helyezést érték el ezen a meg-
mérettetésen, és remélik, hogy az idén is az élmezőnybe kerülnek.

Lencse Sándor, a klub elnöke színvonalas műsort állított össze, 
tisztelegve Laposa Dániel 1848-as honvéd hadnagy sírjánál, ver-
sekkel, énekekkel, mécses gyújtással és koszorúzással emlékezve az 
Aradi Vértanúkra.

A jókedvű 68 fős társaság – melyet elkísért Kepli Lajos úr, a térség 
országgyűlési képviselője, egy itt nyaraló német úr, valamint né-
hány klubtag családtagja is -, innen folytatta a Kalocsa Gyula és 
Mayer Miklós által kijelölt 8,2 km-es távot, amit meglepetésekkel 
tarkítottak a szervezők.

Út közben több meglepetés állomás is volt. Köszönet érte Nagy 
Józsefnek és párjának, Ilinek, valamint Herczeg Sándornénak. A fi-
nom vacsoráért pedig Gönczi Györgynek és feleségének. 

Szolga Mária



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Látni és látszani!
Hamarosan számíthatunk a hangulatunkra, figyelmünkre, a köz-

lekedési környezetünkre komoly hatást gyakorló ködös, nyirkos, 
nyálkás, esős napokra.

Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyomott hangulatunk, 
a közlekedési biztonságunkat hátrányosan befolyásoló út és látási 
körülmények következtében kialakuló veszélyhelyzetbe kerüljünk. 
Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség közlekedésbiztonságot erősítő 
kampánya „Látni és látszani! szlogennel. 

Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron gépjárművel, de része-
sei vagyunk egy nagy „társasjátéknak”, amely valójában egyáltalán 
nem játék! A közlekedés veszélyes üzem, és minden résztvevőnek 
megvan a maga felelőssége. Senkinek nincs a jogszabályban megha-
tározott kizárólagos elsőbbsége, előnye a másikkal szemben erejénél 
fogva. A legfontosabb szempont a balesetek megelőzése.

Október 1. és december 15. között meghirdetett közlekedésbiz-
tonsági fokozott ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság jegyében zajlik. 
Részletekről, kedvezményekről, csatlakozó szervezetekről, vállalko-
zásokról a www.latnieslatszani.hu oldalon kaphatnak bővebb infor-
mációt.

Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős szerepet 
játszik, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Nem veszik figye-
lembe az évszakváltozással járó fényviszonyok, a lecsapódó párától 
nedves, lehulló levelekkel borított és száraz útszakaszok váltakozá-
sát. Ilyen feltételek között célszerű nagyobb követési távolságot 
tartva a szokásosnál lassabban vezetni.

Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is időszerűvé vált, 
melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulátor, a gumi-
abroncsok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, a jól működő 
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray és a megfelelő ablakmosó 
folyadék vagy a páramentesítő használata. Már most bekészíthetjük 
a váratlan elakadáskor hasznos eszközöket, takarót.

A Rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott időjárási-, 
látási- és útviszonyokra tekintettel

• a forgalomban résztvevő, valamint az álló járművek kivilágí-
tására, 

• a járművek világítóberendezéseit nem rendeltetésszerűen hasz-
nálókra, a bekapcsolást elmulasztókra,

• a hiányosan működő vagy koszos, tört lámpákra,
• a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságára.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vigyázzunk értékeinkre!
Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűnmegelőzési szempont-

ból is legkiemelkedőbb eseménye a Mindenszentek és a Halottak 
Napja. A közúton megnövekvő forgalom jelentős részét a temető-
ket látogató hozzátartozók teszik ki. 

A sírok gondozásával, rendbe tételével foglalatoskodók gyakran 
hagyják felügyelet nélkül táskájukat. Óvatlanságukat, jóhiszeműsé-
güket használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti okból, hanem 
bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak a temetőkben. Itt azt is meg 
kell jegyeznem, hogy a gépkocsiban látható helyen, esetleg az ülés 
alatt hagyott táskák sincsenek biztonságban.

A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat rongáló, vázákat, 
márványtáblákat, szobrokat eltulajdonító bűnelkövetők is. 
Amennyiben ilyent tapasztalnak, kérjük, azonnal értesítsék a 
Rendőrséget.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 20 21Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Polgárőr hírek
Mire az újság Önök előtt lesz, már novembert írunk.  Még süt a 

nap, mint ha újra a tavasz jönne. De ez már itt az ősz, ezt látjuk jár-
őrözéseink során is. Rácsok, lakatok kerültek a nyaraló ingatlanok-
ra, érezhetően kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. Egyre 
több a füstölgő kémény, jelezve a hideg közeledtét.

Mindezek ellenére a közlekedésben résztvevők még a nyári ütem-
ben közlekednek.

Veszélyes!!! . Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszo-
nyok romlottak, a gyalogosok láthatósága is romlott. A közterüle-
ten, illetve járőrszolgálatban 186 órát töltöttünk a mai napig, de a 
Halottak Napja, illetve a Mindenszentek ünnepe kiemelt feladatot 
ad minden temetőbe látogatónak, és polgárőrnek. Segítsünk egy-
másnak, Önök szabályosan vezetnek és parkolnak, mi pedig segí-
tünk ebben. 

A polgárőrség vezetősége a rendőrséggel közösen javasolja:
- hogy álljunk át az őszi – téli közlekedési viszonyokra. Ve-

gyünk vissza a sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk 
egymással szemben. A téli gumi felszerelése javasolt.

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

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

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

- idegent ne engedjen a lakásába
Közeledik a karácsony, a családok mindenkit visszavárnak. Tehát 

minden közlekedőnek az a feladata, hogy gond és baj nélkül haza-
érjen, és ne a mentősziréna vagy a fekete kocsi érkezzen a baleset 
helyszínére.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320
Balogh Csaba, elnök

Almádi karatékák sikerei a Karate 
Világbajnokságon

2017. 10. 06-08-án rendezték Magyarországon, Eger városában a 
SKDUN-Shotokan Karate Világszövetség Világbajnokságát. 

Ezen a rangos eseményen 26 ország több mint ezer válogatott 
versenyzője vett részt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport-
egyesület három versenyzővel képviseltette magát a Világversenyen. 
Varga Orsolya, Szombathelyi Klaudia, Farkas Bence versenyzőink 
nagyszerűen helytálltak ezen a színvonalas megmérettetésen.

Varga Orsolya két csapat kategóriában is versenyzett a Magyar 
Shotokan Karate Stílusszövetség válogatott versenyzőjeként. 
Kumite /küzdelem/ (felnőtt női-Mix kategória) versenyszámban két 
érmet is nyert: egy ezüstérmet és egy bronzérmet. A felnőtt Csapat-
Kumite versenyszámban (Mix) a nagyon szoros döntő küzdelemben 
egy hajszálon múlott csak a Magyar Csapat aranyérme.

Szombathelyi Klaudia (junior) Csapat-Kumite versenyszámban a 
nagyon erős nemzetközi mezőnyben bronzérmet nyert.

Farkas Bence Kata-Kumite versenyszámokban nagyszerűen helyt 
állt, mindkét versenyszámban nyolcas döntőbe jutott, Katában Vi-
lágbajnoki hatodik helyezett lett.

Edzőjük, Sensei Rézmüves Miklós 5. Dan-os Nagymester 
mindhárom nap a Nemzetközi Bírói Kar tagjaként közreműködött 
a Világbajnokságon.

Aki kedvet érez arra, kortól függetlenül, hogy egy igazi 
tradicionális, japán harcművészetet gyakoroljon, tanuljon, akkor 
a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében kedd, 
csütörtöki napokon 17:00-18:30-ig, pénteki napokon pedig 19:00-
20:00-ig tartó edzéseken lehet jelentkezni.

AUTÓKOZMETIKA
Polírozás

- fényszórópolírozás
- teljes külső gépi polírozás
- Elemenkénti polírozás

Víz nélküli külső, belső autótisztítás
- nanotechnológiás (környezetbarát) tisztítószerrel a 
szennyeződés karcolásmentes eltávolítása
- kárpittisztítás

Autóüveg fóliázás
- hő- és fényvédő üvegfóliázás garanciával

Érdeklődni:  Maier Erik 06 30 205-9518
Balatonalmádi

Egyetlen ünnepi alkalommal 
sem díszítjük fel olyan gazdagon 
és szeretettel a lakásunkat, mint az 
adventi és karácsonyi időszakok-
ban. Az ünnepi hangulatot sok-
szor már a bejárati ajtónál, abla-
koknál megteremtjük. Még jó pár 
hét van karácsonyig, de a készülő-
dést érdemes lassan elkezdeni.

A Honismereti és Városszépítő Kör és a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület (Tourinform iroda) PÁLYÁZATOT HIRDET 

„VARÁZSLATOS KARÁCSONY ALMÁDIBAN „ címmel.

Feladat: Öltöztesse díszbe a lakását a természetesség jegyében! Az 
alapanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen: a szokásos tobozokon, 
terméseken, az örökzöld ágakon (fenyő, tuja, borostyán, magyal) és 
szalagokon túl kísérletezhetnek érdekes formájú gallyakkal, textíli-
ákkal, amelyek jó alapul szolgálhatnak a díszítéshez.

A dekorációról készült fotót töltse föl a Facebookra, majd ossza 
meg az ismerősökkel és a Honismereti és Városszépítő körrel!
Nevezési határidő: 2017.12.24.

A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő Kör tag-
jai fogják értékelni. A legszebbek készítői a pályázat lezárását köve-
tően (január hónapban) jutalomban részesülnek.
Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!

HIRDESSEN AZ
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.



Rendőrségi és Polgárőr hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Látni és látszani!
Hamarosan számíthatunk a hangulatunkra, figyelmünkre, a köz-

lekedési környezetünkre komoly hatást gyakorló ködös, nyirkos, 
nyálkás, esős napokra.

Nem kell ahhoz gépkocsit vezetni, hogy a nyomott hangulatunk, 
a közlekedési biztonságunkat hátrányosan befolyásoló út és látási 
körülmények következtében kialakuló veszélyhelyzetbe kerüljünk. 
Erre hívja fel a figyelmet a rendőrség közlekedésbiztonságot erősítő 
kampánya „Látni és látszani! szlogennel. 

Mindenki közlekedik! Gyalog, kerékpáron gépjárművel, de része-
sei vagyunk egy nagy „társasjátéknak”, amely valójában egyáltalán 
nem játék! A közlekedés veszélyes üzem, és minden résztvevőnek 
megvan a maga felelőssége. Senkinek nincs a jogszabályban megha-
tározott kizárólagos elsőbbsége, előnye a másikkal szemben erejénél 
fogva. A legfontosabb szempont a balesetek megelőzése.

Október 1. és december 15. között meghirdetett közlekedésbiz-
tonsági fokozott ellenőrzés a jó látás és jó láthatóság jegyében zajlik. 
Részletekről, kedvezményekről, csatlakozó szervezetekről, vállalko-
zásokról a www.latnieslatszani.hu oldalon kaphatnak bővebb infor-
mációt.

Ősszel a közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős szerepet 
játszik, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási-, látási- és útvi-
szonyoknak megfelelően vezetik járműveiket. Nem veszik figye-
lembe az évszakváltozással járó fényviszonyok, a lecsapódó párától 
nedves, lehulló levelekkel borított és száraz útszakaszok váltakozá-
sát. Ilyen feltételek között célszerű nagyobb követési távolságot 
tartva a szokásosnál lassabban vezetni.

Az őszi-téli átállással kapcsolatos felkészülés is időszerűvé vált, 
melynek keretében fontos: a futómű, az akkumulátor, a gumi-
abroncsok, a világítás, a fékrendszer ellenőrzése, a jól működő 
ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray és a megfelelő ablakmosó 
folyadék vagy a páramentesítő használata. Már most bekészíthetjük 
a váratlan elakadáskor hasznos eszközöket, takarót.

A Rendőrség kiemelt figyelmet szentel a megváltozott időjárási-, 
látási- és útviszonyokra tekintettel

• a forgalomban résztvevő, valamint az álló járművek kivilágí-
tására, 

• a járművek világítóberendezéseit nem rendeltetésszerűen hasz-
nálókra, a bekapcsolást elmulasztókra,

• a hiányosan működő vagy koszos, tört lámpákra,
• a kerékpárosok és a gyalogosok láthatóságára.

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Vigyázzunk értékeinkre!
Az ősz nemcsak közlekedési, hanem bűnmegelőzési szempont-

ból is legkiemelkedőbb eseménye a Mindenszentek és a Halottak 
Napja. A közúton megnövekvő forgalom jelentős részét a temető-
ket látogató hozzátartozók teszik ki. 

A sírok gondozásával, rendbe tételével foglalatoskodók gyakran 
hagyják felügyelet nélkül táskájukat. Óvatlanságukat, jóhiszeműsé-
güket használják ki a tolvajok, akik nem kegyeleti okból, hanem 
bűnelkövetési szándékkal sétálgatnak a temetőkben. Itt azt is meg 
kell jegyeznem, hogy a gépkocsiban látható helyen, esetleg az ülés 
alatt hagyott táskák sincsenek biztonságban.

A tolvajok mellett megjelenhetnek a sírokat rongáló, vázákat, 
márványtáblákat, szobrokat eltulajdonító bűnelkövetők is. 
Amennyiben ilyent tapasztalnak, kérjük, azonnal értesítsék a 
Rendőrséget.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Polgárőr hírek
Mire az újság Önök előtt lesz, már novembert írunk.  Még süt a 

nap, mint ha újra a tavasz jönne. De ez már itt az ősz, ezt látjuk jár-
őrözéseink során is. Rácsok, lakatok kerültek a nyaraló ingatlanok-
ra, érezhetően kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. Egyre 
több a füstölgő kémény, jelezve a hideg közeledtét.

Mindezek ellenére a közlekedésben résztvevők még a nyári ütem-
ben közlekednek.

Veszélyes!!! . Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszo-
nyok romlottak, a gyalogosok láthatósága is romlott. A közterüle-
ten, illetve járőrszolgálatban 186 órát töltöttünk a mai napig, de a 
Halottak Napja, illetve a Mindenszentek ünnepe kiemelt feladatot 
ad minden temetőbe látogatónak, és polgárőrnek. Segítsünk egy-
másnak, Önök szabályosan vezetnek és parkolnak, mi pedig segí-
tünk ebben. 

A polgárőrség vezetősége a rendőrséggel közösen javasolja:
- hogy álljunk át az őszi – téli közlekedési viszonyokra. Ve-

gyünk vissza a sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk 
egymással szemben. A téli gumi felszerelése javasolt.

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

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

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

- idegent ne engedjen a lakásába
Közeledik a karácsony, a családok mindenkit visszavárnak. Tehát 

minden közlekedőnek az a feladata, hogy gond és baj nélkül haza-
érjen, és ne a mentősziréna vagy a fekete kocsi érkezzen a baleset 
helyszínére.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320
Balogh Csaba, elnök

Almádi karatékák sikerei a Karate 
Világbajnokságon

2017. 10. 06-08-án rendezték Magyarországon, Eger városában a 
SKDUN-Shotokan Karate Világszövetség Világbajnokságát. 

Ezen a rangos eseményen 26 ország több mint ezer válogatott 
versenyzője vett részt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sport-
egyesület három versenyzővel képviseltette magát a Világversenyen. 
Varga Orsolya, Szombathelyi Klaudia, Farkas Bence versenyzőink 
nagyszerűen helytálltak ezen a színvonalas megmérettetésen.

Varga Orsolya két csapat kategóriában is versenyzett a Magyar 
Shotokan Karate Stílusszövetség válogatott versenyzőjeként. 
Kumite /küzdelem/ (felnőtt női-Mix kategória) versenyszámban két 
érmet is nyert: egy ezüstérmet és egy bronzérmet. A felnőtt Csapat-
Kumite versenyszámban (Mix) a nagyon szoros döntő küzdelemben 
egy hajszálon múlott csak a Magyar Csapat aranyérme.

Szombathelyi Klaudia (junior) Csapat-Kumite versenyszámban a 
nagyon erős nemzetközi mezőnyben bronzérmet nyert.

Farkas Bence Kata-Kumite versenyszámokban nagyszerűen helyt 
állt, mindkét versenyszámban nyolcas döntőbe jutott, Katában Vi-
lágbajnoki hatodik helyezett lett.

Edzőjük, Sensei Rézmüves Miklós 5. Dan-os Nagymester 
mindhárom nap a Nemzetközi Bírói Kar tagjaként közreműködött 
a Világbajnokságon.

Aki kedvet érez arra, kortól függetlenül, hogy egy igazi 
tradicionális, japán harcművészetet gyakoroljon, tanuljon, akkor 
a Balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium tornatermében kedd, 
csütörtöki napokon 17:00-18:30-ig, pénteki napokon pedig 19:00-
20:00-ig tartó edzéseken lehet jelentkezni.

AUTÓKOZMETIKA
Polírozás

- fényszórópolírozás
- teljes külső gépi polírozás
- Elemenkénti polírozás

Víz nélküli külső, belső autótisztítás
- nanotechnológiás (környezetbarát) tisztítószerrel a 
szennyeződés karcolásmentes eltávolítása
- kárpittisztítás

Autóüveg fóliázás
- hő- és fényvédő üvegfóliázás garanciával

Érdeklődni:  Maier Erik 06 30 205-9518
Balatonalmádi

Egyetlen ünnepi alkalommal 
sem díszítjük fel olyan gazdagon 
és szeretettel a lakásunkat, mint az 
adventi és karácsonyi időszakok-
ban. Az ünnepi hangulatot sok-
szor már a bejárati ajtónál, abla-
koknál megteremtjük. Még jó pár 
hét van karácsonyig, de a készülő-
dést érdemes lassan elkezdeni.

A Honismereti és Városszépítő Kör és a Balatonalmádi Turisztikai 
Egyesület (Tourinform iroda) PÁLYÁZATOT HIRDET 

„VARÁZSLATOS KARÁCSONY ALMÁDIBAN „ címmel.

Feladat: Öltöztesse díszbe a lakását a természetesség jegyében! Az 
alapanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen: a szokásos tobozokon, 
terméseken, az örökzöld ágakon (fenyő, tuja, borostyán, magyal) és 
szalagokon túl kísérletezhetnek érdekes formájú gallyakkal, textíli-
ákkal, amelyek jó alapul szolgálhatnak a díszítéshez.

A dekorációról készült fotót töltse föl a Facebookra, majd ossza 
meg az ismerősökkel és a Honismereti és Városszépítő körrel!
Nevezési határidő: 2017.12.24.

A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő Kör tag-
jai fogják értékelni. A legszebbek készítői a pályázat lezárását köve-
tően (január hónapban) jutalomban részesülnek.
Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!

HIRDESSEN AZ
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.



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

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. 11. 20. 19:00 óra
Első tanfolyami nap: 2017. 11. 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.

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
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További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
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Balatonalmádi - Káptalanfüred a gyűjtési helye annak a műtárgy-
nak, amely Dr. Forrai István ügyvéd, magángyűjtő hagyatékából 
származik. A textíliát a család káptalanfüredi nyaralójában őrizték.
A keresztelőtakaró Erdei T. Lilla, az Iparművészeti Múzeum etno-
gráfusa szerintem 1910-es évek körül készülhetett, mert a kismére-
tű (négyzet, téglalap, világ formájú) rece-, vert, varrott, gépi csip-
kebetétek használata ekkor volt jellemző és az ebből összeállított 
nagyobb textíliák, különböző terítők, függönyök. A szakértő fel-
tételezése szerint ezt a tárgyat megvásárolhatták készen, egy egye-
di megrendelésekkel foglalkozó kisebb kézimunka üzletek az I. vh 
előtt. Azonban otthon összeállíthatták a szükséges darabokból, me-
lyeket készen lehetett darabszámra vásárolni. 

A terítő alapszövete fe-
hérített, 19/19 sűrűségű 
lenvászon. Vegyes tech-
nikával készült, hímzett, 
valamint csipkebetétek-
ben gazdag, ami mutatja, 
hogy nem hétköznapi 
használatra szánták, kü-
lönleges, ünnepi alka-
lomkor használhatták. 
/1. kép: Terítő_Laczkó_
Dezső_Múzeum tulaj-
dona, Néprajzi_Gyűjte-
mény_lsz.:2002.2.5./
„Vannak gyülekezetek, 

ahol keresztelő alkalmával külön úrasztali terítőt használtak még a 
20. században is. Balatonszőlősön ezt a terítőt ma is őrzik. Klenó-
dium- és terítőleltárak arról tanúskodnak, hogy keresztelői edényt 
letakaró kendő és keresztelői úrasztali terítő külön volt Köveskálon, 
Balatonfüreden és Szentantalfán is.” (Lackovits, 1993-1994. 407.p)   
A feltételezéseink szerint keresztelő takaró lehetett, amely alá volt 
bélelve a keresztelendő gyermek nemének megfelelően kék vagy ró-
zsaszín, esetleg piros textillel.
A terítőn több egymáshoz viszonyítva szabályos elrendezésben ta-
lálhatóak különböző alakú és méretű vert és rece csipkebetétek, a 
közöttük lévő területeket lyukhímzéssel díszítették. 
A középső betét csomózott rece, recetűvel 
készített háló alapra vászonöltéssel hím-
zett kereszt, körülötte geometrikus inda. 
/2. kép: Terítőközép/ A rececsipkét és az 
alaptextilt 2 cm-es mindkét oldalán egye-
nes szélű vert csipke köti össze. 4 szirmú vi-
rágot stilizáló alakvetés és fonott technikájú 
elemek.
A középső csipkebetét oldalaival párhuza-
mosan kisebb téglalap alakú vert csipkebe-
tétek helyezkednek el, amelyeknek mintája 
vászonvetéssel készült. A vászonvetésű mo-
tívumelemeket fonott pálcák kötik össze. 
/3.kép: A téglalap alakú veret csipke/ Hunyady Gábor: Plasztikus formák

A terítő 4 sarkát diagonál elhelyezésű négy-
zet alakú recebetétek díszítik, amelyeket 
kitárt szárnyú, fél térde ereszkedett angyal 
látható madárkákkal. A csipke és a rece-
betétek közötti stilizált virág ornamentika 
szintén lyukhímzéssel készült az alapvászon-
ra. /4.kép: négyzet alakú  rece csipke/ A 
négyszögletes részeket egy nagyobból vágták 
ki formára, nem méretre készült eredetileg.
A 4 oldalon a széleket háromféle vert csip-
kével zárták le. A legkülső hullámos szé-
lű csipke készítés technikailag vert csipke 
mintakincs alapján géppel készült, a kézi 
technikát ültették át gépire, ez a gépi vert 
csipke típus, azaz a klöpli. /5.kép: A terítő-
szél csipkéi/
A középső gépi csipkéje 8 párral, fonott 
technikával készült, míg a két szélen párhu-
zamosan futó 2-2 párral egyszerre, párcserés 
vezetéssel. A két külső csipkeszalagot a terítő saját anyagából készí-
tett fél centiméteres textilszalag határolja el egymástól. A 3. csipke 
azonos a középső recebetét szélén körbefutó vert csipkeszalaggal.
„Hajdan a keresztelés a családi élet legnagyobb örömünnepe volt” - 
írta 1860-ban Kővári László.
A keresztelő napján a gyermeket új ruhába öltöztették, azt többnyi-
re a keresztanya ajándékozta, ez a szokást napjainkban is gyakorol-
ják. Sok helyen az öltöztetést a bába, a szülésznő végezte. (Gönczi, 
1937. 80.)
Keresztelőre, ahogyan manapság, a korábbi időkben is új, általában 
fehér színű ruhába öltöztették az újszülöttet. Az elmúlt évtizedek-
ben nem használt, és újra felfedezett pólyára is fehér, egyedi hímzett 
huzatot húztak. A csecsemő fejére szalaggal díszített fejkötőt tettek, 
amelyet nemenként eltérő, a lányoknál piros vagy rózsaszín, a fiúk-
nál kék szalaggal díszítettek. Más helyeken külön erre az alkalomra 
keresztelőtakarót használtak. (Lackovits, 1980.) 
Ilyen takaró lehetett a képeken látható „terítő” is, erre való utalás-
nak értelmezhetjük a közepén a keresztet, és az angyalokat.
Hegyhátvidéken a gyermek az arcát letakarták kendővel, hogy a go-
nosz ne árthasson neki. (Lackovits, 1993-1994.)
A keresztelőn résztvevőket, azok feladatát, és egyben a takaró hasz-
nálatát örökíti meg a Ravasz László Ágendája: „A lelkipásztor, a szü-
lők, a keresztszülők és a szülésznő, karján a csecsemővel, az Úr asz-
tala mellé állnak... a keresztanya átvévén a csecsemőt a szülésznőtől 
megkezdődik a szertartás... A szülésznő a csecsemő fejéről leveszi a 
főkötőt vagy kendőt... a pólyát vagy takarót a szülésznő hajtsa vissza 
vagy fogja fel…” (Ravasz, 1927.)
Keresztelő után a következőt mondták, vidéktől és felekezettől 
függetlenül: Pogányt vittünk, keresztyént / keresztényt hoztunk!  (S. 
Lackovits, 1993-94. )

Október hónap műtárgya:
100 éves káptalani kincsek 
Szerzők: Egervári Márta textil restaurátor – 
L. Karsai Henriett néprajzos muzeológus
Fotók: Borbás Levente
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