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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Balatonalmádi városában 
1937. szeptember 12-én 
Dalosünnepélyt rendeztek. 
Egy esemény margójára

A vármegyei bizottságok által szervezett dalosünnepeket az 1920-
as években a kritikusok színvonaltalannak tartották. Pethő Villő 
2011-ben megvédett doktori értekezésében kitér arra, hogy a kó-
rusoknak nem voltak képzett énekeseik, sem képzett karvezetőik. 
Ebben az időszakban, a szövetségekben téma volt az énekesek is-
kolázatlansága is. Ez a 30-as évekre megváltozott és a dalárdák által 
előadott művek minősége is nőtt. Az 1937-es Balatonalmádiban 
tartott rendezvény kapcsán a korabeli sajtó több dalkört kiemelt. 
Jóval magasabb volt a teljesítmény az átlagosnál a falusi dalárdák-
nak, kiemelendő közülük a Városlődi Római katolikus Vegyeskar, 
valamint a Mezőszentgyőrgyi Római katolikus Férfikar teljesítmé-
nye. Az iparos alakulatok közül kitűntek előadásukkal a veszprémi, 
devecseri és siófoki dalkörök, valamint Almádi férfi kara. 

Miután az egyesületek énekszámai lementek, azután került sor az 
emléktárgyak kiosztására, majd a veszprémi egyesületek összkara a 
Himnusz eléneklésével zárta a rendezvényt. Fél hatkor sétahangver-
seny kezdődött a Kioszknál. Miután vége lett a rendezvénynek az 
egyesületek hazatértek. 

A körlevél mellett még öt olyan dokumentum található a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum adattárában, melyek részben vagy egészben 
érintik és különböző adatokat tartalmaznak a Balatonalmádiban 
1937. szeptember 12-én rendezett dalosünnep történetével kapcso-
latosan.

Fogl Krisztián Sándor (történész)

Forrás:
LDM AD/66.1474.1 – 6.
Veszprémi Hírlap XLV. évf. 38. szám. 1937. szeptember 19.
Pethő Villő: Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform 
eleme, Szegedi Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, 
2011. (Doktori Disszertáció)
Schildmayer Ferenc: Balatonalmádi Dalkör, Új Almádi Újság, XI. szám, 
1998. november. 
Balatonalmádi, Régi képes levelezőlapokon, Schildmayer Ferenc (szerk.), 
Almádiért Alapítvány, Balatonalmádi 1998.
Leltári száma a dokumentumnak: 66.1474.3

Fülöp Lajos: Korcsolyázók 50 x 70 cm olaj farost

Az 1920-as években számos településen működött kórus. 
Balatonalmádiban is a Dalkör megalakulása erre az idő-
szakra tehető. Schildmayer Ferenc az Új Almádi Újság 
1998. novemberi számában írt cikket a településen 1926 
és 1932 között megvalósult dalosünnepekről. Jelen írá-
somban egy olyan történeti dokumentumot mutatok be, 
mely kapcsolódik egyrészt Balatonalmádi település törté-
netéhez, másrészt elsődleges forrásnak tekinthető az 1937. 
szeptember 12-én a városban megrendezett Dalosünnep 
eseménytörténeti elemzése szempontjából. A körlevél a 
Veszprémvármegyei Törvényhatósági Dalosbizottságtól 
származik augusztus 27-i keltezéssel, melyet minden – az 
eseményen résztvevő – daloskörnek elküldtek. Az ünne-
pély részletes programját a bizottság művészi és rendező albizottsága 
augusztus 16-i ülésén határozták meg. A vasúttal érkező egyesüle-
tek tagjai számára a MÁV 50%-os utazási kedvezményt biztosított. 
Egységesen 8 óra 24 perckor érkeztek meg az öreghegyi pályaud-
varra. A felvonuló dalosok a hősi emlékműhöz vonultak. (Ez a mű-
emlék, Györgyi Dénes tervei alapján vörös homokkőből épült az 
I. világháborúban elhunyt katonák emlékére. 1935. május 19-én 
avatták fel.) Itt Fejes Ödön Balatonalmádi község nyugalmazott 
számvevő főtanácsosa üdvözölte az egybegyűlteket. A rendezvény 
koszorúzással kezdődött, ahol az egyesületek közösen énekelték a 
„Hiszekegy”-et, Gaál Sándor királydíjas karnagy vezényletével majd 
ezt követően a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének 
ügyvezető igazgatója, dr. Eyssen Tibor helyezte el a Törvényható-
sági Dalosbizottság nevében a koszorút. A körlevélben olvasható, 
hogy a bizottság tagjai eredetileg tábori misét terveztek az irre-
denta örökmécsesnél, ám az időjárás keresztülhúzta számításukat. 
A szentmisét a balatonalmádi templomban, a bécsi Augustineum 
egykori növendéke dr. Wéber (Barthos) Pál veszprémi kanonok 
mutatta be. Szentbeszédében a magyar dalkultúrát és a hazaszerete-
tet hangsúlyozta. A fűzfőgyártelepi fúvószenekar, a devecseri, péti, 
városlődi és a vörösberényi római katolikus dalárdák egyházi éne-
kekkel járultak hozzá a szertartás ünnepélyességéhez. A dalosünnep 
művészi része délelőtt 11 órakor kezdődött a Pannónia teraszán. Az 
eseményt Tormay Béla a balatonalmádi fürdő elnöke nyitotta meg, 
ezt követően köszöntötték a vendég egyesületeket. Minden dalár-
da csak egy szabadon választott népdal-egyveleggel szerepelhetett. 
A fűzfői magyar egyenruhás dalosok, a sokszínű „dalos” sapkák, a 
városlődi vegyes kar népviseletbe öltözött női tagjai élénk színt ad-
tak a rendezvénynek. Az almádi és fűzfői gyermekkarok fellépését a 
közönség szeretettel fogadta. 

Érdekes a Veszprémi Hírlap cikkírójának azon megjegyzése, mely-
ben a gyermekek énekét a magyarság jövőjéért való imádságságnak 
nevezi. Magyarország közhangulatát, irodalmát, kultúráját a triano-
ni nemzetkatasztrófa nagymértékben meghatározta. Az ország jö-
vőjéért való fohász, a népviseletek, a magyar ruha mind a közösségi 
összetartozás szimbólumait jelentették. 

Balatonalmádi, városkép. „Családi Pensio” előterében a Györgyi Dénes által tervezett I. világháborús 
Hősi Emlékmű látható. Itt volt a koszorúzás helyszíne. Leltári szám: 71. 1948. Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

  Kosztolányi Dezső
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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 2018. január 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. február 9-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 

A 18. forduló (szeptemberi szám) helyes 
megfejtése: 
1. A kérdéses épületet az 1930-as években 
építette Kiss Vincze hentesmester, 
veszprémi lakos. 
2. A felvétel 1940-ben készült. 
3. Az épület szinte teljesen sértetlen 
maradt külső homlokzatát illetően. A mai 
Baross Gábor úton látható. 

Kérdésünkre 2 helyes válasz érkezett 
Rajnai Kálmánné és Demetrovics Dániel 

részéről. Gratulálunk a Honismereti és Városszépítő Kör nevében. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
február 9-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök 

Kedves Olvasóink! 
Az Új Almádi Újság kiadóját, az Almádiért Közalapítványt 

Ön is támogathatja. Sárga csekken fizethet be tetszőleges összeget, 
vagy ha Önnek egyszerűbb, egyenesen a bankszámlánkra is 
utalhat: 11748083-20005760, de szívesen fogadjuk az SZJA 1% 
felajánlásokat is, adószámunk: 19262259-2-19. 

Az Almádiért Közalapítvány legfontosabb feladata az Új Almádi 
Újság kiadása. Könyvkiadói tevékenységünk is jelentős, ebben az 
évben 3 kiadványunk is megjelent, az Almádi Füzetek sorozatban, 
Czuczor Sándor illetve Kovács István gondozásában. Az alapítvány 
kiadásában jelenik meg minden évben Balatonalmádi város hivata-
los naptára. Valamennyi kiadvány megvásárolható székhelyünkön, 
a Balaton Játékpontban.

Az Almádiért Közalapítvány működteti a Pannónia földszintjén 
található Balaton Játékpontot. Az ingyenes játszóházban 0-tól 99 
éves korig mindenki megtalálhatja a számára izgalmas és érdekes 
kikapcsolódási lehetőséget. Népszerűek saját programjaink, mint 
pl. az interaktív mesedélutánok, a kézműves foglalkozások és az 
almádi egyetlen autósmozijaként elhíresült diafilmvetítés, valamint 
mini illemtanodánk, a Pöttyös Szalon. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok minden kedves Olvasónknak az alapítvány 
kuratóriuma, az újság szerkesztőbizottsága és minden munka-
társam nevében. 

Dudás Zsolt 
az Almádiért Közalapítvány

elnöke 

Házak..Emberek..Történetek…
Egy település történetének kutatása során felmerül a kérdés: az 

1880-90-es években milyen volt az élet Almádiban. A korabeli 
újságok sok mindenről tudósítanak, de az itt nyaraló gyerekek 
játékairól, csínytevéseikről, viselt dolgaikról szinte semmit.

Két rokon család (Véghely és Molnár) tíz gyermeke tölthette 
vidáman a nyarakat Almádiban, és szerencsénkre a Véghely gyerek 
egyike, az 1882-ben született Dezső (az alispán fia) később leírt 
visszaemlékezéseiben részletezi nyári kalandokat, így ezeket nekünk 
is lehetőségünk adódik megismerni. Az alsó Molnár villa és a 
Véghelyi nyaraló szembe-szomszédok voltak, a felső Molnár villa a 
mai Szabadságúton nemrég került lebontásra.

 A történetekben Lajos bácsi hecceiként említett játékokról szóló 
részletet idézünk:

„Az is nagy forradalmat váltott ki a gyereksereg között mikor 
valamelyik Molnár gyerek azzal szaladt hozzánk át, hogy jöjjünk 
hamar, mert az édesapjuk most minden légyért fizet egy krajcárt. 
Ugyanis aszerint, hogy mennyi légy volt a szobájában aszerint fizette 
legyenként a 10 vagy 15, egyénenként krajcárjával a megfogott és neki 
prezentált vadász zsákmányt. Ez nekünk rendes jövedelmi forrásunk 
volt. Erre a hírre persze még a nagyobb testvérek is, mint Sári, Kálmán 
is jöttek át velünk…ott találtuk már az összes Farkas gyereket és azok 
vendégeit és a Molnárokkal együtt ment nagyban a légy vadászás. Üres 
gyufaskatulyákba gyűjtöttük zsákmányunkat és közben számoltuk, 
hogy hány krajcárnál tartunk. Volt olyan, aki másfél forinton felül volt. 
De később már ritkultak a legyek, ki-ki már a kis összeggel is meg volt 
elégedve: Na nekem elég, megyek a Lajos bácsihoz kifizettni magam! 
Ez valamennyiünkre, mint vezényszó hatott és mentünk minden a 
pénzünkért.”

Folytatjuk!                 SF
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Tisztelt Hirdetőink! 
Fontos változás lép életbe a következő évtől az Új Almádi Újság 
hirdetői számára. 
Az újságban megjelentetni kívánt hirdetést előző hónap 25-ig 
kell megrendelni és a készre szerkesztett anyagot a már ismert 
e-mail címre (baujsag@gmail.com) elküldeni. A hirdetés díját a 
megjelenést megelőző hónap utolsó napjáig (30. ill. 31.) ki kell 
egyenlíteni. Csak azok a hirdetések jelenhetnek meg az Új Almádi 
Újságban, melyek díját a hirdető előre kifizette. 
Köszönjük megértésüket! 

Dudás Zsolt 
felelős kiadó, az Almádiért Közalapítvány elnöke 

Az 1892-ben épült Molnár nyaraló 1905 körüli képe. Az épület 
átalakítva és bővítve a Bajcsy Zs. u. 9. sz. alatt áll.
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évben 3 kiadványunk is megjelent, az Almádi Füzetek sorozatban, 
Czuczor Sándor illetve Kovács István gondozásában. Az alapítvány 
kiadásában jelenik meg minden évben Balatonalmádi város hivata-
los naptára. Valamennyi kiadvány megvásárolható székhelyünkön, 
a Balaton Játékpontban.

Az Almádiért Közalapítvány működteti a Pannónia földszintjén 
található Balaton Játékpontot. Az ingyenes játszóházban 0-tól 99 
éves korig mindenki megtalálhatja a számára izgalmas és érdekes 
kikapcsolódási lehetőséget. Népszerűek saját programjaink, mint 
pl. az interaktív mesedélutánok, a kézműves foglalkozások és az 
almádi egyetlen autósmozijaként elhíresült diafilmvetítés, valamint 
mini illemtanodánk, a Pöttyös Szalon. 

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új 
esztendőt kívánok minden kedves Olvasónknak az alapítvány 
kuratóriuma, az újság szerkesztőbizottsága és minden munka-
társam nevében. 

Dudás Zsolt 
az Almádiért Közalapítvány

elnöke 

Házak..Emberek..Történetek…
Egy település történetének kutatása során felmerül a kérdés: az 

1880-90-es években milyen volt az élet Almádiban. A korabeli 
újságok sok mindenről tudósítanak, de az itt nyaraló gyerekek 
játékairól, csínytevéseikről, viselt dolgaikról szinte semmit.

Két rokon család (Véghely és Molnár) tíz gyermeke tölthette 
vidáman a nyarakat Almádiban, és szerencsénkre a Véghely gyerek 
egyike, az 1882-ben született Dezső (az alispán fia) később leírt 
visszaemlékezéseiben részletezi nyári kalandokat, így ezeket nekünk 
is lehetőségünk adódik megismerni. Az alsó Molnár villa és a 
Véghelyi nyaraló szembe-szomszédok voltak, a felső Molnár villa a 
mai Szabadságúton nemrég került lebontásra.

 A történetekben Lajos bácsi hecceiként említett játékokról szóló 
részletet idézünk:

„Az is nagy forradalmat váltott ki a gyereksereg között mikor 
valamelyik Molnár gyerek azzal szaladt hozzánk át, hogy jöjjünk 
hamar, mert az édesapjuk most minden légyért fizet egy krajcárt. 
Ugyanis aszerint, hogy mennyi légy volt a szobájában aszerint fizette 
legyenként a 10 vagy 15, egyénenként krajcárjával a megfogott és neki 
prezentált vadász zsákmányt. Ez nekünk rendes jövedelmi forrásunk 
volt. Erre a hírre persze még a nagyobb testvérek is, mint Sári, Kálmán 
is jöttek át velünk…ott találtuk már az összes Farkas gyereket és azok 
vendégeit és a Molnárokkal együtt ment nagyban a légy vadászás. Üres 
gyufaskatulyákba gyűjtöttük zsákmányunkat és közben számoltuk, 
hogy hány krajcárnál tartunk. Volt olyan, aki másfél forinton felül volt. 
De később már ritkultak a legyek, ki-ki már a kis összeggel is meg volt 
elégedve: Na nekem elég, megyek a Lajos bácsihoz kifizettni magam! 
Ez valamennyiünkre, mint vezényszó hatott és mentünk minden a 
pénzünkért.”

Folytatjuk!                 SF

Tisztelt Hirdetőink! 
Fontos változás lép életbe a következő évtől az Új Almádi Újság 
hirdetői számára. 
Az újságban megjelentetni kívánt hirdetést előző hónap 25-ig 
kell megrendelni és a készre szerkesztett anyagot a már ismert 
e-mail címre (baujsag@gmail.com) elküldeni. A hirdetés díját a 
megjelenést megelőző hónap utolsó napjáig (30. ill. 31.) ki kell 
egyenlíteni. Csak azok a hirdetések jelenhetnek meg az Új Almádi 
Újságban, melyek díját a hirdető előre kifizette. 
Köszönjük megértésüket! 

Dudás Zsolt 
felelős kiadó, az Almádiért Közalapítvány elnöke 

Az 1892-ben épült Molnár nyaraló 1905 körüli képe. Az épület 
átalakítva és bővítve a Bajcsy Zs. u. 9. sz. alatt áll.
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Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
utolsó, decemberi 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 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
A Képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. 

A 2018. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az idegenfor-
galmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 490 Ft-ról 
500 Ft-ra. Jogszabályváltozás teszi lehetővé jövő évtől a településkép 
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra adó kivetését. 
A képviselő-testület differenciált mértékben határozta meg az adót: 
az ingatlanon elhelyezett reklámhordozó 10 négyzetméterig adó-
mentes, felette 12ezer forint négyzetméterenként. Az egészségügyi 
alapellátást biztosító vállalkozások (háziorvosok, fogorvosok, védő-
nők) számára – a háziorvosok által benyújtott kérelmet figyelembe 
véve – a grémium az eddigi 50%-os kedvezmény helyett teljes men-
tességet biztosít az iparűzési adó fizetése alól.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve, – lakossági fórumot és 
hatósági jóváhagyásokat követően – az önkormányzat elfogadta a 
Településképi Arculati Kézikönyvet és megalkotta a Településképi 
rendeletet. A Györgyi Dénes Általános Iskola és a Vörösberényi 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatok kiírásának mellőzése 
tárgyában a Veszprémi Tankerületi Központ kikérte az önkormány-
zatnak, mint a tankerület vagyonkezelésében lévő ingatlanok tulaj-
donosának véleményét. Amennyiben az intézményvezetők ismételt 
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért, a pályáztatás 
mellőzhető. A testület a pályázatkiírás mellőzése mellett tette le vok-
sát.

A 2017. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderült, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 2017. január-októberi 
időszakban 0,2%-kal, az adómentes vendégéjszakák száma 2,7%-
kal, összességében 1%-on belül csökkent, azaz a vendégéjszakák 
száma a tavalyival szinte megegyező. A nem magánszállásoknál el-
töltött adóköteles vendégéjszakák száma 2%-kal csökkent, a ma-
gánszállásoknál eltöltött vendégéjszakák száma ellenben 9,4%-kal 
emelkedett. Az önkormányzati strandokon – vélhetően a kedvező 
időjárásnak és az átgondolt, mindkétirányú árváltoztatásoknak, új 
jegytípusok bevezetésének köszönhetően – 13,2%-kal több jegyet 

értékesítettek tavalyhoz képest, a jegyár bevételek 26%-os növeke-
dése mellett. Idén is üzemelt a strandkönyvtár és mindhárom stran-
don megvalósult az ingyenes strandi animáció. A Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület szervezésében valósult meg a Tavaszi Zson-
gás és a Hungarikum Fesztivál, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár kiemelt programja volt idén is az Almádi Borfesztivál és 
az Almádi Napok, utóbbi megújult, „sörös” tematikával. Idén is 
széles volt a kínálat sportrendezvényekből, amelyek közül kiemel-
kedik a Nemzetközi Tenisz Szövetség pontszerző versenye. 2017. 
évben is számos, turisztikai szempontból is fontos út- és járdaépítés, 
-felújítás valósult meg. A strandszezont követően megkezdődött a 
strandok felújítása a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának 
köszönhetően. Számos korábban benyújtott pályázat részesült pozi-
tív elbírálásban: lehetőség nyílik a városi kerékpárút-hálózat teljessé 
tételére, sportpark létesülhet a Szent Erzsébet-ligetben és megva-
lósulhat a Wesselényi strandi csúszdapark. Ezek a beruházások a 
következő szezonokban éreztetik majd Balatonalmádi turizmusára 
gyakorolt kedvező hatásukat.

A Képviselő-testület 2018. augusztus 3-20-ban határozta meg 
a jövő évi Almádi Borfesztivál időtartamát, melynek szervezésé-
re ismét a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárat kérte fel. 
Emellett jóváhagyta az intézmény 2017. évi beszámolóját és 2018. 
évi munkatervét is. Támogatta a testület a Balatonalmádi Család és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat székhely épület nagy-
termének mobil válaszfallal történő beépítésére, valamint egy új ro-
bogó megvásárlására vonatkozó kérelmét.

Elfogadta a testület a Balatonalmádi Városgondnokság használt-
cikk-piac működtetésének tapasztalatairól szóló beszámolóját és 
támogatta, hogy az intézmény a használtcikk-piacot 2018. május 
1-szeptember 30. időszakban Pünkösd kivételével minden vasár-
nap, az év többi hónapjában a hónap utolsó vasárnapján, illetve ha 
az ünnepnapra esik, az azt megelőző vasárnapon üzemeltesse. Meg-
hosszabbították a Városgondnokság Véghely Dezső utcai Sporttelep 
üzemeltetésére vonatkozó szerződését jövő év végéig.

A „Balatonalmádi Vörösberény városrészi háziorvosi rendelők 
fejlesztése” tárgyú TOP-os pályázati projekt megvalósítására rendel-
kezésre álló anyagi fedezetet további 66,5 millió Ft összeggel egé-
szítette ki a testület és kiválasztotta a közbeszerzési jogszabályoknak 
megfelelően a közbeszerzési eljárás résztvevőit. Az önkormányzat vé-
teli szándékát fejezte ki a vörösberényi műemlék Kolostorral szom-
szédos, közterületi kapcsolattal nem rendelkező ingatlan megvásár-
lására, valamint támogatott egy másik indítványt a „Vörösberényi 
Program” projekt-terv megvalósítását.

Hozzájárultak a képviselők az „Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése” projekt keretében építendő új óvodaépület in-
gatlanon belüli áthelyezéséhez. Ezáltal a mostani óvodaépület és 
játszótér területe az építési munkálatok befejezését követően kerül 
csak elbontásra, így megoldódik az óvodában működő négy cso-
port kivitelezés időszaka alatti átmeneti elhelyezésének problémája. 
Tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat ahhoz, hogy a 
Városháza épületében lévő Kormányablakban a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 2018. január 1. napjától heti egy napon ügyfélszolgálati 
pontot működtethessen.

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megkeresését támo-
gatva engedélyezte a testület elektromos gépjármű töltőállomások 
létesítését két önkormányzati ingatlanon. A Kerékpáros Magyaror-
szág Szövetség kérelmét támogatva egyetértett a grémium a Kerék-
páros turisztikai hálózatfejlesztés című európai uniós támogatással 
megvalósítandó projekt „Bringázz és strandolj” programelemének 
megvalósításával, azaz zárt kerékpártároló bokszok telepítésével a 
káptalanfüredi kisstrandon.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 137/2017. (VIII.22.) PGB határo-
zatával a balatonalmádi 2264/A/7 helyrajzi számú, természetben a 
Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti társasházban lévő, 
75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki.

A bérlet határozott időtartamra, 2018. február 01. napjától 2022. 
január 31. napjáig szól.

A 2018. évben fizetendő bérleti díj irányára: nettó 120.000 Ft/
hó + Áfa 27%.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2018. január 5-én, 
pénteken délelőtt 9.00 óra.

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 

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: fizetővendéglátás) 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 hon-
lapunkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyom-
tatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú 
irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfogadási 
időben. 

Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat, hogy a közigaz-
gatási hatósági eljárás elkerülése érdekében, adatszolgáltatási 
kötelezettségüket az előírt módon és határidőben teljesítsék.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.
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Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
utolsó, decemberi 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 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
A Képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló rendeletét. 

A 2018. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az idegenfor-
galmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 490 Ft-ról 
500 Ft-ra. Jogszabályváltozás teszi lehetővé jövő évtől a településkép 
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra adó kivetését. 
A képviselő-testület differenciált mértékben határozta meg az adót: 
az ingatlanon elhelyezett reklámhordozó 10 négyzetméterig adó-
mentes, felette 12ezer forint négyzetméterenként. Az egészségügyi 
alapellátást biztosító vállalkozások (háziorvosok, fogorvosok, védő-
nők) számára – a háziorvosok által benyújtott kérelmet figyelembe 
véve – a grémium az eddigi 50%-os kedvezmény helyett teljes men-
tességet biztosít az iparűzési adó fizetése alól.

Jogszabályi kötelezettségének eleget téve, – lakossági fórumot és 
hatósági jóváhagyásokat követően – az önkormányzat elfogadta a 
Településképi Arculati Kézikönyvet és megalkotta a Településképi 
rendeletet. A Györgyi Dénes Általános Iskola és a Vörösberényi 
Általános Iskola intézményvezetői pályázatok kiírásának mellőzése 
tárgyában a Veszprémi Tankerületi Központ kikérte az önkormány-
zatnak, mint a tankerület vagyonkezelésében lévő ingatlanok tulaj-
donosának véleményét. Amennyiben az intézményvezetők ismételt 
megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért, a pályáztatás 
mellőzhető. A testület a pályázatkiírás mellőzése mellett tette le vok-
sát.

A 2017. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderült, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 2017. január-októberi 
időszakban 0,2%-kal, az adómentes vendégéjszakák száma 2,7%-
kal, összességében 1%-on belül csökkent, azaz a vendégéjszakák 
száma a tavalyival szinte megegyező. A nem magánszállásoknál el-
töltött adóköteles vendégéjszakák száma 2%-kal csökkent, a ma-
gánszállásoknál eltöltött vendégéjszakák száma ellenben 9,4%-kal 
emelkedett. Az önkormányzati strandokon – vélhetően a kedvező 
időjárásnak és az átgondolt, mindkétirányú árváltoztatásoknak, új 
jegytípusok bevezetésének köszönhetően – 13,2%-kal több jegyet 

értékesítettek tavalyhoz képest, a jegyár bevételek 26%-os növeke-
dése mellett. Idén is üzemelt a strandkönyvtár és mindhárom stran-
don megvalósult az ingyenes strandi animáció. A Balatonalmádi 
Turisztikai Egyesület szervezésében valósult meg a Tavaszi Zson-
gás és a Hungarikum Fesztivál, a Pannónia Kulturális Központ és 
Könyvtár kiemelt programja volt idén is az Almádi Borfesztivál és 
az Almádi Napok, utóbbi megújult, „sörös” tematikával. Idén is 
széles volt a kínálat sportrendezvényekből, amelyek közül kiemel-
kedik a Nemzetközi Tenisz Szövetség pontszerző versenye. 2017. 
évben is számos, turisztikai szempontból is fontos út- és járdaépítés, 
-felújítás valósult meg. A strandszezont követően megkezdődött a 
strandok felújítása a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatának 
köszönhetően. Számos korábban benyújtott pályázat részesült pozi-
tív elbírálásban: lehetőség nyílik a városi kerékpárút-hálózat teljessé 
tételére, sportpark létesülhet a Szent Erzsébet-ligetben és megva-
lósulhat a Wesselényi strandi csúszdapark. Ezek a beruházások a 
következő szezonokban éreztetik majd Balatonalmádi turizmusára 
gyakorolt kedvező hatásukat.

A Képviselő-testület 2018. augusztus 3-20-ban határozta meg 
a jövő évi Almádi Borfesztivál időtartamát, melynek szervezésé-
re ismét a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárat kérte fel. 
Emellett jóváhagyta az intézmény 2017. évi beszámolóját és 2018. 
évi munkatervét is. Támogatta a testület a Balatonalmádi Család és 
Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat székhely épület nagy-
termének mobil válaszfallal történő beépítésére, valamint egy új ro-
bogó megvásárlására vonatkozó kérelmét.

Elfogadta a testület a Balatonalmádi Városgondnokság használt-
cikk-piac működtetésének tapasztalatairól szóló beszámolóját és 
támogatta, hogy az intézmény a használtcikk-piacot 2018. május 
1-szeptember 30. időszakban Pünkösd kivételével minden vasár-
nap, az év többi hónapjában a hónap utolsó vasárnapján, illetve ha 
az ünnepnapra esik, az azt megelőző vasárnapon üzemeltesse. Meg-
hosszabbították a Városgondnokság Véghely Dezső utcai Sporttelep 
üzemeltetésére vonatkozó szerződését jövő év végéig.

A „Balatonalmádi Vörösberény városrészi háziorvosi rendelők 
fejlesztése” tárgyú TOP-os pályázati projekt megvalósítására rendel-
kezésre álló anyagi fedezetet további 66,5 millió Ft összeggel egé-
szítette ki a testület és kiválasztotta a közbeszerzési jogszabályoknak 
megfelelően a közbeszerzési eljárás résztvevőit. Az önkormányzat vé-
teli szándékát fejezte ki a vörösberényi műemlék Kolostorral szom-
szédos, közterületi kapcsolattal nem rendelkező ingatlan megvásár-
lására, valamint támogatott egy másik indítványt a „Vörösberényi 
Program” projekt-terv megvalósítását.

Hozzájárultak a képviselők az „Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése” projekt keretében építendő új óvodaépület in-
gatlanon belüli áthelyezéséhez. Ezáltal a mostani óvodaépület és 
játszótér területe az építési munkálatok befejezését követően kerül 
csak elbontásra, így megoldódik az óvodában működő négy cso-
port kivitelezés időszaka alatti átmeneti elhelyezésének problémája. 
Tulajdonosi hozzájárulását adta az önkormányzat ahhoz, hogy a 
Városháza épületében lévő Kormányablakban a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 2018. január 1. napjától heti egy napon ügyfélszolgálati 
pontot működtethessen.

Az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megkeresését támo-
gatva engedélyezte a testület elektromos gépjármű töltőállomások 
létesítését két önkormányzati ingatlanon. A Kerékpáros Magyaror-
szág Szövetség kérelmét támogatva egyetértett a grémium a Kerék-
páros turisztikai hálózatfejlesztés című európai uniós támogatással 
megvalósítandó projekt „Bringázz és strandolj” programelemének 
megvalósításával, azaz zárt kerékpártároló bokszok telepítésével a 
káptalanfüredi kisstrandon.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva – 137/2017. (VIII.22.) PGB határo-
zatával a balatonalmádi 2264/A/7 helyrajzi számú, természetben a 
Balatonalmádi, Baross G. út 5-7. szám alatti társasházban lévő, 
75,6 m2 alapterületű üzlethelyiség bérbeadására nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki.

A bérlet határozott időtartamra, 2018. február 01. napjától 2022. 
január 31. napjáig szól.

A 2018. évben fizetendő bérleti díj irányára: nettó 120.000 Ft/
hó + Áfa 27%.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2018. január 5-én, 
pénteken délelőtt 9.00 óra.

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 

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: fizetővendéglátás) 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 hon-
lapunkról (www.balatonalmadi.hu/Dokumentumtár/Formanyom-
tatványok), vagy beszerezhető a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. I/29. számú 
irodában Tel: 88/542-447) hivatali helyiségében ügyfélfogadási 
időben. 

Kérem az érintett szálláshely-szolgáltatókat, hogy a közigaz-
gatási hatósági eljárás elkerülése érdekében, adatszolgáltatási 
kötelezettségüket az előírt módon és határidőben teljesítsék.
Közreműködésüket előre is köszönjük!

Göndöcsné Sashegyi Csilla
Hatósági osztályvezető

(8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában 
ügyfélfogadási időben vagy letölthetők a www.balatonalmadi.hu 
internetes honlapról.
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2017. december Krónika
Balatonalmádi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és Szociális Szolgálat 

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, 
és meg is fogja szépíteni a világot. 
Egy pillanatnyi béke megmentheti, 
és meg is fogja menteni a világot. 
Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, 
és tökéletessé is fogja tenni a világot.” 
   (Sri Chinmoy)

Tisztelt Olvasó!
Először is engedje meg, hogy a Balatonalmádi Család és Gyer-

mekjóléti Központ és Szociális Szolgálat minden munkatársa ne-
vében ezúton kívánjak Önnek a fenti idézettel békés, boldog Ka-
rácsonyt és örömökben gazdag Újévet, valamint köszönjem meg 
mindenkinek a 2017. évben nyújtott önzetlen segítséget, mellyel 
segítette az intézmény dolgozóinak munkáját vagy megkönnyítette 
egy rászoruló ember életét! Önök nélkül még nehezebb lett volna 
ezt a - amúgy sem könnyű – hivatást ellátni. 

Intézményünk az ünnepi időszakban sem hagyja magára a segít-
séget kérőket. Személyesen, telefonon és e-mail-ben is elérhetőek 
vagyunk az alábbi elérhetőségeken és beosztásban: székhelyünkön 
(Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.) személyesen az alábbi nyitva 
tartási időben fordulhatnak hozzánk:
2017. december 22. (péntek) 9.00 – 13.00 óra
2017. december 27. (szerda) 9.00 – 14.00 óra
2017. december 28. (csütörtök) 9.00 – 14.00 óra
2017. december 29. (péntek) 9.00 – 14.00 óra
2018. január 2. (kedd)  9.00 – 14.00 óra

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 
 gondozasbalmadi@chello.hu
 gyermekjoletbalmadi@chello.hu
 almadikozpont@gmail.com

Telefonon a következő elérhetőségeken találhatják meg 
munkatársainkat: 

A fent megjelölt nyitvatartási időben
 06 – 88 – 542 -551
 06 – 88 – 542 - 553
 06 – 88 – 542 - 554
A fent megjelölt nyitvatartási időn túl, krízis helyzetben 

(készenléti telefonszám) 06 – 20 – 378 – 9527
Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás 

reményében kívánok  mindenkinek Békés, boldog Karácsonyt!
Balatonalmádi, 2017. november 13.

Sajtos Ildikó, intézményvezető

II. Balatoni Szolfézsverseny
A balatonalmádi Kósa György zeneiskolában második alkalom-

mal került megrendezésre a szolfézsverseny. A megmérettetésre Ba-
latonszemesről, Berhidáról, Keszthelyről, Pápáról, Siófokról, Tapol-
cáról és Veszprémbő érkeztek a résztvevő gyerekek –  49 növendék 
-  felkészítő és zongorakísérő tanáraikkal. Délelőtt az írásbeli felada-
tok – dallamírás, hangköz- és hangzat felismerés, kottázás -, s ezzel 
párhuzamosan a szóbeli feladatok nehezebb része, a laprólolvasás 
zajlott. Ebéd után következett a résztvevő zeneiskolás növendé-
kek által előadott., szabadon választott énekes produkciókból álló 
hangverseny. A szakmai zsűri – Rostetterné Nagy Rita, Takács Ju-
dit, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra - a gyerekek teljesítményét a 
három féle feladat alapján értékelte nívódíj, arany, ezüst és bronz 
minősítéssel.

Az almádi zeneiskolások az alábbi eredményeket érték el: 
Rézmüves Ádám –arany, Bagoly Abigél és Kárász Nimród ezüst mi-
nősítés – felkészítő tanáruk Huiber Gabriella. Kampis Domonkos 
ezüst oklevél – felkészítő tanára Nádasné Varga Katalin.

Köszönet illeti a főszervező Almádi Zeneiskoláért Alapítványt, 
valamint a támogatókat: Balatonalmádi Város Önkormányzatát és 
a Veszprémi Tankerületi Központot.

Mondolat
Az Operakaland keretén belül több ízben jártunk már az Erkel 

Színházban. Mindnyájan érdeklődve hallgattuk a nívós darabokat, s 
a haza úton megvitattuk észrevételeinket. A kedves Olvasó is rendre 
találkozhatott méltató írásainkkal.

Legutóbbi alkalommal – október 8-án - azonban olyat tapasztal-
tunk, melynek okán nem átallunk felszólalni. 

Mozart híres Figaro házassága című operájára indultunk. A zene-
szerző – hogy ezzel hallhatatlanná tegye saját nevét – a szalonkép-
telen, sőt tiltott alapdrámához nyúlt. Meggyőzve az uralkodót, II. 
Józsefet, természetesen tompítva az alapdarab élén (az első éjszaka 
kegyúri joga szolgált ugyanis témául a tiltott műben), remekbe sza-
bott zenével színre is került a Figaro házassága. Féltékenység, dac, 
szerelem, csábítás, bosszúvágy, tele élccel, gúnnyal.

E sorok olvastán nem gondolnánk, hogy az ország számos pont-
járól érkező fiatalokkal zsúfolásig teli Erkel Színház egyik rendezője 
úgy hiszi, mindezzel nem éri be a mai közönség. Az előcsarnokban 
elvehető prospektuson ez a cím állt: Figaro 2.0. Ez a tartalmat ecse-
telő füzet is azt kívánta sugallni, hogy nem a nagybecsű vígoperát 
fogjuk látni, hallani - és feltevésünk be is igazolódott.

A mindenki által ismert nyitány felcsendülte után a hiányos öl-
tözék kiváltotta kezdeti megrökönyödésünket (melyet akkor még 
mosoly kísért arcunkon) csak tetézték a további órákban megjele-
nő szabadságra, a társadalmi normák áthágására biztató részletek. 
Példaként említhetjük a férfi-női szerepek minden téren való meg-
cserélését, a zenekar disco, majd rock zenéjét és a szöveg szabadel-
vűségét.

Csupán a félreértés elkerülése végett: nem a mai kor szellemének 
világába való áthelyezés jár bajjal, hanem a közeghez, a közönség 
elvárásaihoz és a szerzőhöz méltatlan játék jelent gondot. Voltunk 
ezen érzéssel többen is: a szünet utáni második felvonásra sokan 
nem tértek vissza s ezt látván a rendező kénytelen volt kiállni a vélt 
igazáért, felállni a színpadra, s a közönségbe sulykolni, hogy amit 
tapasztalnak, jó.

A katarzis elértekor, mikor a szereplők kifordulván önnön emberi 
mivoltukból, a színházat nem tisztelvén őrjöngve táncoltak, állatia-
san parádéztak, mi felálltunk, s kijöttünk.

A rendező, akinek rendezésében egyébiránt a sikeres West Side 
Storyt láthattuk, túl messzire ment. Nem mérte fel az arányokat. 
Bízzunk abban, hogy szélsőséges, ám főleg téves eszmék nem fér-
kőznek be a színház világába, s azt, hogy mások is meglátják, szemet 
szúr nekik, ha a színpadi világítások, a hangos zenebona és discofüst 
mögött elvész a belbecs.

Apropó, West Side Strory! Leonard Bernstein a Rómeó és Júli-
át újította meg. Shakespeare-t tisztelvén formálta a karaktereket, 
teremtette újjá a zenét, azaz nem vétett sem a drámaíró, sem a kö-
zönség ellen.

A Kósa György Zeneiskola opera-csoportjának egybehangzó vé-
leményét, papírra vetette:

Török Csanád 

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fürj Fürj

közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fürj Fürj

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Gábor Áron Gábor Áron

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Glóbusz Glóbusz

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Gyertyán Gyertyán

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Haraszt Haraszt

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hársas Hársas

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hegyalja Hegyalja

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hold Hold

közterület jellege - - köz köz

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla

Hatósági osztályvezető

FELHÍVÁS
A Központi Címregiszter adatainak felülvizsgálata során, a Bala-

tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal által elvégzett címjavítá-
sok (irányító szám, házszám stb. változása) miatt szükségessé vált 
személyi azonosítóról és lakcímről szóló új hatósági igazolványok 
(lakcímkártyák) átvehetőek ügyfélfogadási időben a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályán. (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 07:00-17:00 óráig, kedd-szerda: 
08:00-16:00 óráig, csütörtök: 8:00-18:00 óráig, péntek: 08:00-
13:00 óráig.
Kérjük az érintett polgárok megértését és közreműködését!
Köszönettel:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
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 a 2/60/60/2017, 
2/638/3/2017, 2/638/4/2017,2/638/5/2017, 2/638/6/2017,2/638
/7/2017,2/638/8/2017. számú döntéssel megállapított módosításo-
kat:
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 - - Dráva Dráva
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Duna Duna
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Erkel Ferenc Erkel Ferenc
közterület jellege - - út út

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Erdő Erdő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fácán Fácán
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Felhő Felhő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fogoly Fogoly
közterület jellege - - köz köz

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 

 2/638/9/2017, 2/638/10/2017, 2/638/11/2017,2/638/12/2017, 
2/638/13/2017,2/638/14/2017,2/638/15/2017, 2/638/16/2017, 
2/638/17/2017, 2/638/18/2017. 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 - - Fogoly Fogoly
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2017. december Krónika
Balatonalmádi Család- és Gyermekjólé-
ti Központ és Szociális Szolgálat 

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, 
és meg is fogja szépíteni a világot. 
Egy pillanatnyi béke megmentheti, 
és meg is fogja menteni a világot. 
Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé teheti, 
és tökéletessé is fogja tenni a világot.” 
   (Sri Chinmoy)

Tisztelt Olvasó!
Először is engedje meg, hogy a Balatonalmádi Család és Gyer-

mekjóléti Központ és Szociális Szolgálat minden munkatársa ne-
vében ezúton kívánjak Önnek a fenti idézettel békés, boldog Ka-
rácsonyt és örömökben gazdag Újévet, valamint köszönjem meg 
mindenkinek a 2017. évben nyújtott önzetlen segítséget, mellyel 
segítette az intézmény dolgozóinak munkáját vagy megkönnyítette 
egy rászoruló ember életét! Önök nélkül még nehezebb lett volna 
ezt a - amúgy sem könnyű – hivatást ellátni. 

Intézményünk az ünnepi időszakban sem hagyja magára a segít-
séget kérőket. Személyesen, telefonon és e-mail-ben is elérhetőek 
vagyunk az alábbi elérhetőségeken és beosztásban: székhelyünkön 
(Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.) személyesen az alábbi nyitva 
tartási időben fordulhatnak hozzánk:
2017. december 22. (péntek) 9.00 – 13.00 óra
2017. december 27. (szerda) 9.00 – 14.00 óra
2017. december 28. (csütörtök) 9.00 – 14.00 óra
2017. december 29. (péntek) 9.00 – 14.00 óra
2018. január 2. (kedd)  9.00 – 14.00 óra

E-mail-ben az alábbi címeken érhetnek el bennünket: 
 gondozasbalmadi@chello.hu
 gyermekjoletbalmadi@chello.hu
 almadikozpont@gmail.com

Telefonon a következő elérhetőségeken találhatják meg 
munkatársainkat: 

A fent megjelölt nyitvatartási időben
 06 – 88 – 542 -551
 06 – 88 – 542 - 553
 06 – 88 – 542 - 554
A fent megjelölt nyitvatartási időn túl, krízis helyzetben 

(készenléti telefonszám) 06 – 20 – 378 – 9527
Eddigi segítségüket megköszönve, a jövő évbeli találkozás 

reményében kívánok  mindenkinek Békés, boldog Karácsonyt!
Balatonalmádi, 2017. november 13.

Sajtos Ildikó, intézményvezető

II. Balatoni Szolfézsverseny
A balatonalmádi Kósa György zeneiskolában második alkalom-

mal került megrendezésre a szolfézsverseny. A megmérettetésre Ba-
latonszemesről, Berhidáról, Keszthelyről, Pápáról, Siófokról, Tapol-
cáról és Veszprémbő érkeztek a résztvevő gyerekek –  49 növendék 
-  felkészítő és zongorakísérő tanáraikkal. Délelőtt az írásbeli felada-
tok – dallamírás, hangköz- és hangzat felismerés, kottázás -, s ezzel 
párhuzamosan a szóbeli feladatok nehezebb része, a laprólolvasás 
zajlott. Ebéd után következett a résztvevő zeneiskolás növendé-
kek által előadott., szabadon választott énekes produkciókból álló 
hangverseny. A szakmai zsűri – Rostetterné Nagy Rita, Takács Ju-
dit, Szőkéné Nyizsnyánszky Eleonóra - a gyerekek teljesítményét a 
három féle feladat alapján értékelte nívódíj, arany, ezüst és bronz 
minősítéssel.

Az almádi zeneiskolások az alábbi eredményeket érték el: 
Rézmüves Ádám –arany, Bagoly Abigél és Kárász Nimród ezüst mi-
nősítés – felkészítő tanáruk Huiber Gabriella. Kampis Domonkos 
ezüst oklevél – felkészítő tanára Nádasné Varga Katalin.

Köszönet illeti a főszervező Almádi Zeneiskoláért Alapítványt, 
valamint a támogatókat: Balatonalmádi Város Önkormányzatát és 
a Veszprémi Tankerületi Központot.

Mondolat
Az Operakaland keretén belül több ízben jártunk már az Erkel 

Színházban. Mindnyájan érdeklődve hallgattuk a nívós darabokat, s 
a haza úton megvitattuk észrevételeinket. A kedves Olvasó is rendre 
találkozhatott méltató írásainkkal.

Legutóbbi alkalommal – október 8-án - azonban olyat tapasztal-
tunk, melynek okán nem átallunk felszólalni. 

Mozart híres Figaro házassága című operájára indultunk. A zene-
szerző – hogy ezzel hallhatatlanná tegye saját nevét – a szalonkép-
telen, sőt tiltott alapdrámához nyúlt. Meggyőzve az uralkodót, II. 
Józsefet, természetesen tompítva az alapdarab élén (az első éjszaka 
kegyúri joga szolgált ugyanis témául a tiltott műben), remekbe sza-
bott zenével színre is került a Figaro házassága. Féltékenység, dac, 
szerelem, csábítás, bosszúvágy, tele élccel, gúnnyal.

E sorok olvastán nem gondolnánk, hogy az ország számos pont-
járól érkező fiatalokkal zsúfolásig teli Erkel Színház egyik rendezője 
úgy hiszi, mindezzel nem éri be a mai közönség. Az előcsarnokban 
elvehető prospektuson ez a cím állt: Figaro 2.0. Ez a tartalmat ecse-
telő füzet is azt kívánta sugallni, hogy nem a nagybecsű vígoperát 
fogjuk látni, hallani - és feltevésünk be is igazolódott.

A mindenki által ismert nyitány felcsendülte után a hiányos öl-
tözék kiváltotta kezdeti megrökönyödésünket (melyet akkor még 
mosoly kísért arcunkon) csak tetézték a további órákban megjele-
nő szabadságra, a társadalmi normák áthágására biztató részletek. 
Példaként említhetjük a férfi-női szerepek minden téren való meg-
cserélését, a zenekar disco, majd rock zenéjét és a szöveg szabadel-
vűségét.

Csupán a félreértés elkerülése végett: nem a mai kor szellemének 
világába való áthelyezés jár bajjal, hanem a közeghez, a közönség 
elvárásaihoz és a szerzőhöz méltatlan játék jelent gondot. Voltunk 
ezen érzéssel többen is: a szünet utáni második felvonásra sokan 
nem tértek vissza s ezt látván a rendező kénytelen volt kiállni a vélt 
igazáért, felállni a színpadra, s a közönségbe sulykolni, hogy amit 
tapasztalnak, jó.

A katarzis elértekor, mikor a szereplők kifordulván önnön emberi 
mivoltukból, a színházat nem tisztelvén őrjöngve táncoltak, állatia-
san parádéztak, mi felálltunk, s kijöttünk.

A rendező, akinek rendezésében egyébiránt a sikeres West Side 
Storyt láthattuk, túl messzire ment. Nem mérte fel az arányokat. 
Bízzunk abban, hogy szélsőséges, ám főleg téves eszmék nem fér-
kőznek be a színház világába, s azt, hogy mások is meglátják, szemet 
szúr nekik, ha a színpadi világítások, a hangos zenebona és discofüst 
mögött elvész a belbecs.

Apropó, West Side Strory! Leonard Bernstein a Rómeó és Júli-
át újította meg. Shakespeare-t tisztelvén formálta a karaktereket, 
teremtette újjá a zenét, azaz nem vétett sem a drámaíró, sem a kö-
zönség ellen.

A Kósa György Zeneiskola opera-csoportjának egybehangzó vé-
leményét, papírra vetette:

Török Csanád 

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fürj Fürj

közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fürj Fürj

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Gábor Áron Gábor Áron

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Glóbusz Glóbusz

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Gyertyán Gyertyán

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Haraszt Haraszt

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hársas Hársas

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hegyalja Hegyalja

közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Hold Hold

közterület jellege - - köz köz

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző nevében és megbízásából
Göndöcsné Sashegyi Csilla

Hatósági osztályvezető

FELHÍVÁS
A Központi Címregiszter adatainak felülvizsgálata során, a Bala-

tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal által elvégzett címjavítá-
sok (irányító szám, házszám stb. változása) miatt szükségessé vált 
személyi azonosítóról és lakcímről szóló új hatósági igazolványok 
(lakcímkártyák) átvehetőek ügyfélfogadási időben a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályán. (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.)

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 07:00-17:00 óráig, kedd-szerda: 
08:00-16:00 óráig, csütörtök: 8:00-18:00 óráig, péntek: 08:00-
13:00 óráig.
Kérjük az érintett polgárok megértését és közreműködését!
Köszönettel:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
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 a 2/60/60/2017, 
2/638/3/2017, 2/638/4/2017,2/638/5/2017, 2/638/6/2017,2/638
/7/2017,2/638/8/2017. számú döntéssel megállapított módosításo-
kat:
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 - - Dráva Dráva
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Duna Duna
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Erkel Ferenc Erkel Ferenc
közterület jellege - - út út

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Erdő Erdő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fácán Fácán
közterület jellege - - köz köz

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Felhő Felhő
közterület jellege - - utca utca

postai 
irányítószám módosítás - 8222 8220

közterület neve - - Fogoly Fogoly
közterület jellege - - köz köz

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 

 2/638/9/2017, 2/638/10/2017, 2/638/11/2017,2/638/12/2017, 
2/638/13/2017,2/638/14/2017,2/638/15/2017, 2/638/16/2017, 
2/638/17/2017, 2/638/18/2017. 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 - - Fogoly Fogoly
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2017. december Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Robotika 

A DLSBrainstorms robotika csapat tagjainak („Robotimádók” 
szakkör) nagyon mozgalmas hetük volt november 6-12 között. A 
nyílt napon is bemutatkoztak a washingtoni nemzetközi robotika 
versenyre készült robotjukkal, valamint két előadással is készül-
tek. Kedden, november 7-ikén, a veszprémi Amerikai Kuckóban a 
PrompTED Talks For Teens tudománynapi rendezvényen meséltek 
a robotika lényegéről és amerikai versenyélményeikről az érdeklő-
dőknek. Pénteken, november 10-ikén egy hazai szakmai konferen-

cián (II. Mobileszközök az oktatásban Konferencia, 2017. 11.10-
11., Balatonfűzfő) tartottak szekcióelőadást az érdeklődő IKT 
szakembereknek Robotok az oktatásban címmel. Előadók voltak: 
Hujber Ákos (10A) és Ipkovich Ádám (11A) tanulóink. További 
segítők voltak: Lami Szilvia (11A), Gyimesi Norbert (9A) és Győri 
Csanád (9A). Mindkét vetített képes beszámolót komoly felkészü-
lés és gyakorlás előzte meg, amelyben segítségükre voltak Dudásné 
Pirik Mariann, Kanyó Péter és Simon Orsolya.

Jótékonysági bál a Györgyiben
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szervezett jótékonysági bált a 

Györgyi Dénes Általános Iskola, melynek célja egy külső játéktér 
kialakítása az iskolaudvar területén. A rendezvény helyszínét a Pan-
nónia Kulturális Központ biztosította, melynek elegáns őszies han-
gulatú dekorációja már a szervezők kezét dícséri. 

Az estet Fábián László egykori, és 
Ács Attila az iskola jelenlegi igazga-
tója nyitotta meg közösen. Ünnepi 
műsorszámokról Pató Bálint, az in-
tézmény már elballagott növendéke, 
és a Cholnoky Mozgásművészeti 
Stúdió táncosai gondoskodtak. 

A vacsorát a Zóna étterem szol-
gáltatta, míg a finom desszerteket a 
szülők készítették. 

A bál hivatalos megnyitója után 
a tavalyról megismert, idénre már 
öt főre bővült Party Maffia együttes 
zenélt, hamar táncba víve a nagyon is lelkes közönséget. Csak két 
nagyobb szünetre ült le a “nagyérdemű”: míg meghallgatták a taná-
rok humoros dalelőadását, és a tombolasorsolás idejére. Csak a haj-
nali órákban ért véget a mulatság, habár egy kis túlzással élve talán 
másnap hajnalig is kitartott volna, ha az a táncos lábú szülőkön és 
tanárokon múlik.

Az estély ismét nagyon jó hangulatú rendezvényre sikerült, ahol 
jól érezhette magát minden pedagógus, szülő és vendég. Köszönet 
érte mindenkinek, aki felajánlásokat tett tombolaajándék formájá-
ban, vagy támogatói jegy vásárlásával. Köszönetet érdemelnek azok 
az emberek is, akik dolgoztak azért, hogy ez az est megvalósuljon, 
külön kiemelve itt Szirácky Valériát, a Szülői Munkaközösség elnö-
két, aki összefogta a szálakat, s ahogy mondani szokás nélküle nem 
jöhetett volna létre…  

Bebizonyosodott újra, hogy a közösségnek ereje van, amellyel 
igazán nemes célokat is el lehet érni, és ha már csak ezt a példát át 
tudjuk adni gyermekeinknek, nem volt hiába ez a kezdeményezés 
sem. 

Amennyiben valaki szeretné támogatni még a játéktér kialakítá-
sát, annak önzetlen felajánlását a Györgyi Dénes Általános Iskola 
alapítványának számlaszámára (11748083-20016227) továbbra is 
várják.

Nagy Veronika, szülő

Szalagavató a DLSB-ben

November 24-én tartottuk a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium szalagavatóját, amelyet hosszas szervező munka 
előzött meg. Csodaszép, kézzel készített dekorációkkal díszítették 
fel a Hunguest Hotel BÁL Resort rendezvénytermét. A hagyomá-
nyoknak megfelelően most is két nyitótáncot adtak elő a végzősök. 
Az angolkeringőt közvetlenül a megnyitó után láthattuk, a bécsi 
keringőt pedig a műsor zárásaként. A táncokat Kelemen Kata ta-
nította be.

A két nyitótánc között válto-
zatos műsorszámokat adtak elő a 
végzősök: gitárzenével, zenekari 
számmal, szóló énekkel, néptánc-
cal és swing tánccal is szórakoztat-
ták a családtagokból, barátokból 
álló közönséget. Beszédet mondott 
az iskola igazgatója, Dudásné Pirik 
Mariann és a 12. A osztály osztály-
főnöke, akik életre szóló, hasznos 
tanácsokkal látták el a végzősöket 
a szalagtűzés ünnepélyes pillana-
ta előtt. A szalagok feltűzése után 
mindkét osztály énekelt egy-egy 
meglepetés dalt, valamint bemu-
tatták a gimnáziumi életről szóló 
évfolyamvideót. Zárásként a végzős diákok szüleikkel táncoltak, 
majd ünnepélyes koccintás következett, a pohárköszöntőt a 12. B 
osztály osztályfőnöke mondta.

Dr. Tófalvi Renáta
intézményvezető-helyettes

Fotók: Stiger Ádám

Bolyai matematikaverseny
A Bolyai Matematika-

verseny október közepén 
lebonyolított megyei for-
dulójában 20 négyfős csa-
pat képviselte iskolánkat. 
A csapatok negyedrésze 
évfolyamában a legjobb 
10 közé került, három 
csapatot behívtak az ün-
nepélyes eredményhirde-
tésre. 
Az eredmények:
A negyedik osztályosok csapatában Ács Fanni, Bécsy Bendegúz, Ko-
vács Lotti, Lipcsei Márk 7., az ötödik osztályosok között Ferenczi 
Emma, Szintay Lili, Tarnavölgyi-Benedek Lili és Osváth Réka 5., 
Körmendi György, Gáspár Bence, Göde Petra, Mandl Hanna7., 

Körzeti úszás diákolimpia eredményei
Október 26 –án a balatonfűzfői Ba-

laton Uszodában került megrendezésre 
az úszás diákolimpia körzeti versenye, 
melyet a Györgyi Dénes Általános Is-
kola tanulói az előző évekhez hasonló-
an igen szép eredménnyel zártak. 
Helyezések: 

1. korcsoport: Kovács Enikő 50 m 
gyors 1. helyezés, 50 m hát 1. helyezés; 
Szabó Zsombor 50 m hát 4. helyezés, 
50 m mell 6. helyezés; Fried Levente 
50 m mell és 50 m gyors 3. helyezés; 
Kiss Csanád 50 m gyors és 50 m mell 
4. helyezés.

2. korcsoport: Farkas Luca 50 m gyors és 50 m hát 3. helyezés; 
Göde Petra 50 m mell és 50 m hát 4. helyezés; Kiss Luca 50 m mell 
2. helyezés, 50 m gyors 5. helyezés, Takács Ádám 50 m mell 2. he-
lyezés, 50 m gyors 8. helyezés; Révész Ádám 50 m gyors 9. helyezés, 
50 m mell 7. helyezés ;; Nagy Dávid Boldizsár 50 m mell és 50 m 
hát 6. helyezés.

A 2. korcsoportos lány gyorsváltó a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott fel (a csapat tagjai: Göde Petra, Farkas Luca, Kovács Eni-
kő, Kiss Luca), míg a fiúk ezüstérmesek lettek (csapattagok: Nagy 
Dávid Boldizsár, Takács Ádám, Révész Ádám, Fried Levente). 

A 3. korcsoportos fiúknál 100 m gyorsúszásban Csomai Domi-
nik aranyérmet szerzett, Frey Barna a 6., míg Németh Levente a 
8. lett. A lányok 100 m-es gyorsúszásában Negró Emese 1., Tamás 
Elina 2., Marton Ildikó 3., Tarnavölgyi Lili az 5. helyezést érte el. 
100 m-es hátúszásban Csomai Dominik 1., Farkas Máté 3. lett, 
míg a lányoknál nagy „györgyis2 fölény alakult ki: Kovács Bori 1., 
Marton Ildikó 2., Tarnavölgyi Lili 3., Tamás Elina 4. helyen ért a 
célba. 50 m-es mellúszásban a fiúk versenyében Farkas Máté arany, 
Németh Levente bronzérmet szerzett. a lányok mellúszó számában 
Negró Emese 3., Kovács Bori 5. lett.

A 3. korcsoportos fiú (Farkas Máté, Csomai Dominik, Németh 
Levente, Frey Barna) és leány (Negro Emese, Tamás Elina, Marton 
Ildikó, Tarnavölgyi Lili) 4X50 m-es váltócsapataink tagjai egyaránt 
a dobogó legfelső fokára állhattak fel.

A legnagyobbak versenyében (4. korcsoport) Marton Dávid 
100 m-es gyorsúszásban 1., míg 100 m-es mellúszásban 2. helye-
zett lett, Ikers Sámuel 100m-es mellúszásban aranyérmet, 100 m-es 
gyorsúszásban bronzérmet szerzett. Gyimóthy Olivér 100 m-es 
mellúszásban 5., 100 m-es gyorsúszásban 6. helyen zárt. Petkovics 
Bence gyorsúszásban és mellúszásban is 4., Molnár Szabolcs gyors-
úszásban 5. helyen csapott célba.

A 4X50 m-es váltóversenyben a fiúk (Iker Sámuel, Marton Dá-
vid, Molnár Szabolcs, Gyimóthy Olivér) ezüstérmet szerzett.

A megyei diákolimpiai döntőbe az egyéni versenyzők közül az 
1-2. helyezettek, míg a váltóknál az 1. helyezett csapatok jutottak 
tovább.

Gratulálunk a versenyzőknek és hasonlóan szép eredményeket 
kívánunk a megyei döntőre!

a hetedikesek között Gergelyi Noémi, Kádár Panna, Horváth Le-
vente és Mester Márton 5., Kepli Emese, Osváth Kinga, Gyimóthy 
Olivér és Vaczkó Levente 6. helyezést, helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Czuczay Zoltánné, Imrei Katalin és Tóthné Kunstár Judit. 
A pedagógusok is lehetőséget kaptak a megmérettetésre: a matema-
tika munkaközösség csapata a 21 induló között a 6. helyet szerezte 
meg.
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Robotika 

A DLSBrainstorms robotika csapat tagjainak („Robotimádók” 
szakkör) nagyon mozgalmas hetük volt november 6-12 között. A 
nyílt napon is bemutatkoztak a washingtoni nemzetközi robotika 
versenyre készült robotjukkal, valamint két előadással is készül-
tek. Kedden, november 7-ikén, a veszprémi Amerikai Kuckóban a 
PrompTED Talks For Teens tudománynapi rendezvényen meséltek 
a robotika lényegéről és amerikai versenyélményeikről az érdeklő-
dőknek. Pénteken, november 10-ikén egy hazai szakmai konferen-

cián (II. Mobileszközök az oktatásban Konferencia, 2017. 11.10-
11., Balatonfűzfő) tartottak szekcióelőadást az érdeklődő IKT 
szakembereknek Robotok az oktatásban címmel. Előadók voltak: 
Hujber Ákos (10A) és Ipkovich Ádám (11A) tanulóink. További 
segítők voltak: Lami Szilvia (11A), Gyimesi Norbert (9A) és Győri 
Csanád (9A). Mindkét vetített képes beszámolót komoly felkészü-
lés és gyakorlás előzte meg, amelyben segítségükre voltak Dudásné 
Pirik Mariann, Kanyó Péter és Simon Orsolya.

Jótékonysági bál a Györgyiben
A tavalyi évhez hasonlóan idén is szervezett jótékonysági bált a 

Györgyi Dénes Általános Iskola, melynek célja egy külső játéktér 
kialakítása az iskolaudvar területén. A rendezvény helyszínét a Pan-
nónia Kulturális Központ biztosította, melynek elegáns őszies han-
gulatú dekorációja már a szervezők kezét dícséri. 

Az estet Fábián László egykori, és 
Ács Attila az iskola jelenlegi igazga-
tója nyitotta meg közösen. Ünnepi 
műsorszámokról Pató Bálint, az in-
tézmény már elballagott növendéke, 
és a Cholnoky Mozgásművészeti 
Stúdió táncosai gondoskodtak. 

A vacsorát a Zóna étterem szol-
gáltatta, míg a finom desszerteket a 
szülők készítették. 

A bál hivatalos megnyitója után 
a tavalyról megismert, idénre már 
öt főre bővült Party Maffia együttes 
zenélt, hamar táncba víve a nagyon is lelkes közönséget. Csak két 
nagyobb szünetre ült le a “nagyérdemű”: míg meghallgatták a taná-
rok humoros dalelőadását, és a tombolasorsolás idejére. Csak a haj-
nali órákban ért véget a mulatság, habár egy kis túlzással élve talán 
másnap hajnalig is kitartott volna, ha az a táncos lábú szülőkön és 
tanárokon múlik.

Az estély ismét nagyon jó hangulatú rendezvényre sikerült, ahol 
jól érezhette magát minden pedagógus, szülő és vendég. Köszönet 
érte mindenkinek, aki felajánlásokat tett tombolaajándék formájá-
ban, vagy támogatói jegy vásárlásával. Köszönetet érdemelnek azok 
az emberek is, akik dolgoztak azért, hogy ez az est megvalósuljon, 
külön kiemelve itt Szirácky Valériát, a Szülői Munkaközösség elnö-
két, aki összefogta a szálakat, s ahogy mondani szokás nélküle nem 
jöhetett volna létre…  

Bebizonyosodott újra, hogy a közösségnek ereje van, amellyel 
igazán nemes célokat is el lehet érni, és ha már csak ezt a példát át 
tudjuk adni gyermekeinknek, nem volt hiába ez a kezdeményezés 
sem. 

Amennyiben valaki szeretné támogatni még a játéktér kialakítá-
sát, annak önzetlen felajánlását a Györgyi Dénes Általános Iskola 
alapítványának számlaszámára (11748083-20016227) továbbra is 
várják.

Nagy Veronika, szülő

Szalagavató a DLSB-ben

November 24-én tartottuk a Magyar-Angol Tannyelvű Gimná-
zium és Kollégium szalagavatóját, amelyet hosszas szervező munka 
előzött meg. Csodaszép, kézzel készített dekorációkkal díszítették 
fel a Hunguest Hotel BÁL Resort rendezvénytermét. A hagyomá-
nyoknak megfelelően most is két nyitótáncot adtak elő a végzősök. 
Az angolkeringőt közvetlenül a megnyitó után láthattuk, a bécsi 
keringőt pedig a műsor zárásaként. A táncokat Kelemen Kata ta-
nította be.

A két nyitótánc között válto-
zatos műsorszámokat adtak elő a 
végzősök: gitárzenével, zenekari 
számmal, szóló énekkel, néptánc-
cal és swing tánccal is szórakoztat-
ták a családtagokból, barátokból 
álló közönséget. Beszédet mondott 
az iskola igazgatója, Dudásné Pirik 
Mariann és a 12. A osztály osztály-
főnöke, akik életre szóló, hasznos 
tanácsokkal látták el a végzősöket 
a szalagtűzés ünnepélyes pillana-
ta előtt. A szalagok feltűzése után 
mindkét osztály énekelt egy-egy 
meglepetés dalt, valamint bemu-
tatták a gimnáziumi életről szóló 
évfolyamvideót. Zárásként a végzős diákok szüleikkel táncoltak, 
majd ünnepélyes koccintás következett, a pohárköszöntőt a 12. B 
osztály osztályfőnöke mondta.

Dr. Tófalvi Renáta
intézményvezető-helyettes

Fotók: Stiger Ádám

Bolyai matematikaverseny
A Bolyai Matematika-

verseny október közepén 
lebonyolított megyei for-
dulójában 20 négyfős csa-
pat képviselte iskolánkat. 
A csapatok negyedrésze 
évfolyamában a legjobb 
10 közé került, három 
csapatot behívtak az ün-
nepélyes eredményhirde-
tésre. 
Az eredmények:
A negyedik osztályosok csapatában Ács Fanni, Bécsy Bendegúz, Ko-
vács Lotti, Lipcsei Márk 7., az ötödik osztályosok között Ferenczi 
Emma, Szintay Lili, Tarnavölgyi-Benedek Lili és Osváth Réka 5., 
Körmendi György, Gáspár Bence, Göde Petra, Mandl Hanna7., 

Körzeti úszás diákolimpia eredményei
Október 26 –án a balatonfűzfői Ba-

laton Uszodában került megrendezésre 
az úszás diákolimpia körzeti versenye, 
melyet a Györgyi Dénes Általános Is-
kola tanulói az előző évekhez hasonló-
an igen szép eredménnyel zártak. 
Helyezések: 

1. korcsoport: Kovács Enikő 50 m 
gyors 1. helyezés, 50 m hát 1. helyezés; 
Szabó Zsombor 50 m hát 4. helyezés, 
50 m mell 6. helyezés; Fried Levente 
50 m mell és 50 m gyors 3. helyezés; 
Kiss Csanád 50 m gyors és 50 m mell 
4. helyezés.

2. korcsoport: Farkas Luca 50 m gyors és 50 m hát 3. helyezés; 
Göde Petra 50 m mell és 50 m hát 4. helyezés; Kiss Luca 50 m mell 
2. helyezés, 50 m gyors 5. helyezés, Takács Ádám 50 m mell 2. he-
lyezés, 50 m gyors 8. helyezés; Révész Ádám 50 m gyors 9. helyezés, 
50 m mell 7. helyezés ;; Nagy Dávid Boldizsár 50 m mell és 50 m 
hát 6. helyezés.

A 2. korcsoportos lány gyorsváltó a dobogó legmagasabb fokára 
állhatott fel (a csapat tagjai: Göde Petra, Farkas Luca, Kovács Eni-
kő, Kiss Luca), míg a fiúk ezüstérmesek lettek (csapattagok: Nagy 
Dávid Boldizsár, Takács Ádám, Révész Ádám, Fried Levente). 

A 3. korcsoportos fiúknál 100 m gyorsúszásban Csomai Domi-
nik aranyérmet szerzett, Frey Barna a 6., míg Németh Levente a 
8. lett. A lányok 100 m-es gyorsúszásában Negró Emese 1., Tamás 
Elina 2., Marton Ildikó 3., Tarnavölgyi Lili az 5. helyezést érte el. 
100 m-es hátúszásban Csomai Dominik 1., Farkas Máté 3. lett, 
míg a lányoknál nagy „györgyis2 fölény alakult ki: Kovács Bori 1., 
Marton Ildikó 2., Tarnavölgyi Lili 3., Tamás Elina 4. helyen ért a 
célba. 50 m-es mellúszásban a fiúk versenyében Farkas Máté arany, 
Németh Levente bronzérmet szerzett. a lányok mellúszó számában 
Negró Emese 3., Kovács Bori 5. lett.

A 3. korcsoportos fiú (Farkas Máté, Csomai Dominik, Németh 
Levente, Frey Barna) és leány (Negro Emese, Tamás Elina, Marton 
Ildikó, Tarnavölgyi Lili) 4X50 m-es váltócsapataink tagjai egyaránt 
a dobogó legfelső fokára állhattak fel.

A legnagyobbak versenyében (4. korcsoport) Marton Dávid 
100 m-es gyorsúszásban 1., míg 100 m-es mellúszásban 2. helye-
zett lett, Ikers Sámuel 100m-es mellúszásban aranyérmet, 100 m-es 
gyorsúszásban bronzérmet szerzett. Gyimóthy Olivér 100 m-es 
mellúszásban 5., 100 m-es gyorsúszásban 6. helyen zárt. Petkovics 
Bence gyorsúszásban és mellúszásban is 4., Molnár Szabolcs gyors-
úszásban 5. helyen csapott célba.

A 4X50 m-es váltóversenyben a fiúk (Iker Sámuel, Marton Dá-
vid, Molnár Szabolcs, Gyimóthy Olivér) ezüstérmet szerzett.

A megyei diákolimpiai döntőbe az egyéni versenyzők közül az 
1-2. helyezettek, míg a váltóknál az 1. helyezett csapatok jutottak 
tovább.

Gratulálunk a versenyzőknek és hasonlóan szép eredményeket 
kívánunk a megyei döntőre!

a hetedikesek között Gergelyi Noémi, Kádár Panna, Horváth Le-
vente és Mester Márton 5., Kepli Emese, Osváth Kinga, Gyimóthy 
Olivér és Vaczkó Levente 6. helyezést, helyezést ért el. Felkészítő 
tanáraik: Czuczay Zoltánné, Imrei Katalin és Tóthné Kunstár Judit. 
A pedagógusok is lehetőséget kaptak a megmérettetésre: a matema-
tika munkaközösség csapata a 21 induló között a 6. helyet szerezte 
meg.



illetve a Jendrassikba járnak. 
Büszkék vagyunk rá, hogy so-
kan elmondták, jó alapokkal 
indultak a középiskolába. Is-
mertették mostani iskolájuk 
mindennapjait, a középiskolai 
tanulás nehézségeit. Emellett 
Zab Péter mentős, Beke And-
rea virágkötő, Molnárné Zajácz 
Andrea cukrász, Maász Zoltán villanyszerelő és Orbánné Matkó 
Melinda kozmetikus  tartottak gyakorlati bemutatót és foglalko-
zást a gyerekeknek. Találkozhattunk egy autóversenyzővel is. Sőt, 
Győri Szabolcs jóvoltából a tűzoltóság, Földesné Bokodi Borbála 
segítségével a rendőrség munkatársai felszerelt autóikkal vonultak 
ki, amelyeket a ki is lehetett próbálni a diákok nagy örömére. 

Az alsó tagozatos diákok közül a legkisebbek a mesterségekkel 
kapcsolatosan könyvtári játékos foglalkozáson vettek részt. A 3. és 
a 4. osztályosokat a különleges szakmák érdekelték. A veszprémi 
tűzoltók munkájával ismerkedhettek, és a Petőfi Színház kulisszái 
mögé kukkanthattak be.

Köszönjük minden szakembernek és szülőnek a tartalmas és iz-
galmas napot! Mindannyian jól éreztük magunkat, és sok új isme-
retre tettünk szert.

 Kovács Katalin (felső tagozat) és Trázsi Erika (alsó tagozat)
     szervezők

Pacsay Attilának ítélte a szakmai zsűri a legjobb külföldi 
filmzene díját a Budapest Noir-ért a Hollywood Music in Media 
Awards-on. A díjat november 18-án az Avalon színházban osztották 
ki, Los Angeles-ben. A rangos elismeréssel évről évre a filmzenék, 
betétdalok, főcímdalok, videojáték zenék, videoklipek szerzőit és 
előadóit méltatják Hollywoodban.

A filmet Gárdos Éva rendezte, Kondor Vilmos kultikus regénye 
alapján készült. A forgatókönyvet Szekér András írta, operatőre Ra-
gályi Elemér. A film a Pioneer Pictures gyártásában készült, vezető 
producere Kemény Ildikó.

A bűnügyi történet az 1936-os évben, Budapesten játszódik. A 
könyv 2008-ban hatalmas kritikai és közönségsikert aratott, világ-
szerte számos nyelven megjelent. 

Pacsay Attila városunk szülötte, ma Szentendrén él.
1995-ben végzett a Budapesti Zeneakadémia zeneszerzés szakán 

Petrovics Emil tanítványaként.
2001 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vizuális kommuni-

káció szakának művésztanára. 
Több nagyjátékfilm, számos rövidfilm, televíziós és színházi pro-

dukció zenéje fűződik a nevéhez. Leginkább akusztikus hangszerek-
kel dolgozik, a kortárs zenéből, modern dzsesszből ismert kisebb 
kamarazenei formációktól a szimfonikus zenekarig sokféle összeállí-
tású együttesre komponál.

Kezdetben animációs filmekhez írt zenét, többek között az Os-
car-jelölt Maestro című magyar alkotáshoz. Ebben az időszakban is 
számos nemzetközi filmzenei díjjal jutalmazták munkáit.

Első amerikai egészestés mozifilm-felkérését 2013-ban kapta: a 
Hat hét, hat tánc című film zenéjének és betétdalainak elkészítésé-
vel bízták meg. A Broadway-siker feldolgozásának főszerepében a 
legendás amerikai filmcsillag, Gena Rowlands szerepelt, operatőre 
Zsigmond Vilmos volt.

Kertész Mihály korai némafilmjéhez, A tolonchoz 2014-ben a 
Nemzeti Filmalap felkérésére komponált új szimfonikus zenei kí-
séretet.

2016-ban Olaszországban elnyerte a Violetta d’Oro (Arany Ibo-
lya) fődíjat Gárdos Péter Hajnali láz című filmjének zenéjéért.

A legújabb sikere pedig a Budapest Noir, gratulálunk!
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a balatonfűzfői Közössé-
gi Házban Közlekedési 
vetélkedőn vettünk részt. 
A rendőrök, a tűzoltók 
és a mentők munkájáról 
izgalmas feladványokat 
fejtettünk meg. Nagyon 
élveztük a biciklis ügyes-
ségi pályát. Nekem az 
tetszett a legjobban, amikor bemehettünk a mentő- és a tűzoltó-
autóba. Finom tízórait is kaptunk. A csapat tagjai: Bokros Kincső, 
Polniczky Hanna, Szántó Dániel, Szabó Zénó. Ez egy emlékezetes 
nap marad számunkra.  ( Polniczky Hanna 4. osztályos tanuló)
Szántó Dániel, Szabó Zénó, Bokros Kincső, Polniczky Hanna

Középiskolai nyílt napokon jártak a 
berényi diákok

Novemberben több középiskolát is meglátogattunk, hogy tájé-
kozódjunk, melyik intézmény lenne a legmegfelelőbb számunkra.

Az Ipari Szakgimnáziumban egy rövid videót játszottak le, amit 
diákok készítettek, és elmondták, miért szeretnek az iskolába járni. 
Bemutattak volt diákokat, akik mára sikeresek munkájukban. Az 
iskola régen épült, de tetszett, hogy az eszközök modernek. A jól ta-
nuló diákoknak sok lehetőségük van arra, hogy tovább tanuljanak, 
vagy érdekes munkát találjanak.

A Veszprémi SzC Séf Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimná-
ziumban és Szakközépiskolában nagyon barátságos légkör fogadott 
minket. Az általános tájékoztató után végigvezettek minket az is-
kolán és megnézhettünk egy-egy gyakorlati órát. Minden tanmű-
helyben meséltek az adott szakmáról. Tetszett, hogy lehetőség nyílik 
külföldi munkagyakorlatra, ahol sok hasznos tapasztalatot szerez-
hetnek a diákok.

A Magyar Tannyelvű Gimnáziumban különböző tanítási órákon 
vehettünk részt. Először angol órára ültünk be, majd egy matemati-
ka óra következett, amit angolul tartottak. A szünetekben kötetlen 
beszélgetés során még több mindent megtudhattunk a diák progra-
mokról és a továbbtanulási lehetőségekről.

Mindegyik iskola mellett szólnak érvek, nehéz lesz jó döntést 
hozni.

Kalupka Regina 8. osztályos diák

Milyen szakma illik hozzád? 
Pályaorientációs nap a Vörösberényi  Általános Iskolában

Október végén iskolánk pályaorientációs napot rendezett a diá-
koknak. A nyolcadikosok számára közeledik a középiskolai felvételi, 
ami tantárgyi tudást és kompetenciákat mér. De nemcsak a végző-
sök készülnek és gondolkodnak a továbbtanuláson. Kérdések százai 
fogalmazódnak meg a többi felsős tanulóban is: Hogyan tovább, ha 
véget érnek az általános iskolai tanulmányok. Ezért kiszínesítve egy 
tanítási napot, sok meghívott vendéggel egy kicsit bepillanthattak 
néhány szakma, szakterület és középiskola tevékenységébe.

Előadást tartottak a Szakképzési Centrum dolgozói, Bognár Bar-
nabás szakmai főigazgató helyettes vezetésével. Visszatértek isko-
lánkba a korábban itt végzett tanulók, akik jelenleg a Lovassyba, 
a Magyar-Angol Tannyelvűbe, az Ipariba, a Padányiba, a Vetésibe, 

Győzelemmel indult a bajnoki szezon!
Győztes meccsel indította III. korcsoportos fiú KOSÁRCSA-

PATUNK a Diákolimpia 
körzeti versenyét. Az őszi 
fordulók után a IV. korcso-
portos lányok és a III. kor-
csoportos fiúk  egyaránt a 
második helyen várják a 
tavaszi folytatást.

A „Dobd a kosárba!” 
programban résztvevő 4.5. 
osztályos csapatunk a me-
gyei bajnokságban kiváló 
teljesítményt nyújtva je-
lenleg a negyedik helyen 
áll.

Lezajlott a kicsik jamboree-ja is, melynek során első, második, 
harmadik osztályos kosarasaink mérték össze tudásukat játékos sor-
versenyben a megye csapataival.

Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
4.5. osztályos csapat: Czintos Balázs, Czintos Benedek, Bagarus 

Andor, György Kíra, Mészáros Péter, Újvári Gréta, Sebestyén Mó-
nika, Szántó Dániel, Móri Alexandra, Szecsődi Botond, Klebow 
Adrián, Horváth Júlia, Négele Hanna

IV. korcsoportos lányok: Gitta Panna, Beődi Boglárka, Gyarmati 
Dóra, Kalupka Beáta, Kun Dorottya, Barna Nóra, Zanathy Pálma, 
Szabóki Szonja, Somorácz Luca, Biró Dominika

III. korcsoportos fiúk: Bagarus Andor, Czintos Balázs, Czintos 
Benedek, Szántó Dániel, Kocsis Barnabás, Kovács Barnabás, Szántó 
Benedek, Czúni Vilmos, Nagy Huba, Somorácz Olivér

1.2.3. osztályos csapat: Nagy Emma, Bodó Dominik, Dupré 
Boján, Hoffmann Balázs, Sikes Vivien, Herendi Bella, Czúni Csa-
ba, Szűcs Olivér, Glück Nóra, Kalupka Zsófi, Sövényházi Hanna, 
Pintér Petra, Hoffmann Dávid

Purgel Henriett

Könyvtárosok ajánlják
Karácsony felé közeledve sorra előkerülnek azok a könyvek 

(dalok, filmek), amelyekkel ki-ki ráhangolódik az ünnepre. 
Vannak olyanok, amelyeket minden évben előveszünk, mert 
nélkülük nem lenne az igazi. Vannak olyanok, amelyekről tud-
juk, hogy megjelennek – alig győzzük kivárni. ÉS vannak, ame-
lyek „csak úgy” elénk kerülnek.

Egyik felfedezettem RachelCohn és David Levithan története 
Dashról és Lilyről. No meg a karácsonyról, New Yorkról, család-
jukról, rokonaikról, barátaikról. Ja és egy piros Moleskin noteszről, 

amely mindjárt a történet elején felbukkan, méghozzá egy köny-
vesbolt polcán. Az egyik főszereplő úgy mutatja be magát, mint 
könyvmolyt, s a másik fél sem idegenkedik meghívni egy csapat 
könyvtárost karácsonyi korcsolyázásra. Mit ne mondjak: szívembe 
lopták magukat! 14 évtől felfele ajánlom mindazoknak, akik két 
sütés közt megpihennének. Fné SA

Matt Haig: A fiú, akit Karácsonynak hívnak - Nikolas, akit 
szülei gyakran becéznek Karácsonynak  - mivel aznap született -, ap-
jával  él Finnország hideg erdős részén. Mikor a férfinak egy munka 
miatt el kell utaznia, a kiállhatatlan Karola nénire bízza a fiút, ám 
Nikolas nem bírja elviselni nagynénje folyamatos gonoszkodását és 
ő is elindul északra, megkeresni az apját. És itt kezdődik az életre 
szóló kaland. Vajon milyen volt a Télapó, mielőtt ő lett a Télapó? 
Mióta repülnek a rénszarvasok? Mi az az óhajtássóhajtás? Milyen az 
élet Koboldfalván? Ebből a könyvből mindez kiderül. Egy igazán 
izgalmas eredettörténet remek illusztrációkkal minden korosztály-
nak. TZS

Allan és Barbara Pease: Karácsonyi fegyverszünet - Hogy mi-
től lesz sikeres a karácsony? Biztos recept valószínűleg csak a családi 
receptkönyvben található. Ám jó néhány bosszantó kérdésre választ 
kaphatunk a házaspár könyvéből, melyek a két nem közti alapvető 
különbségekben rejlenek. Karácsonyi fegyverszünet címmel jelent 
meg a szerzőpáros legújabb kötete. Számos pszichológiai témá-
jú könyv után újabb tudományos alapokon nyugvó, ám könnyed 
stílusú és sok humorral fűszerezett művet kapunk, s a válaszokat: 
Miért hagyják a férfiak az utolsó pillanatra a vásárlást? Miért olyan 
fontos a nőknek a karácsony? Miért kergetjük egymást őrületbe 
karácsonykor? Egyszerre szórakoztat, elgondolkodtat és kikapcsol! 
Kellemes időtöltés. PR

A Télapó halott. És ha ő meghalt, akkor a karácsonynak is annyi. 
Vagy mégsem? Még szerencse, hogy Raziel, a Biff evangéliumából 
ismert angyal segít. Persze csak képességének megfelelően lát hoz-
zá az ünnepi csodák végrehajtásához, de hát nem véletlenül tartják 
Razielt a Mennyek leghülyébb angyalának. Christopher Moore 
„A leghülyébb angyal” című könyve könnyed esti szórakozást ígér 
mindazoknak, akik nem egy dickensi karácsonyra vágynak. DF

Vavyan Fable: Szennyből az angyal - Majdnem tökéletes ka-
rácsonyi történet - pár apró szépséghibával. Főhősünk hollywoodi 
filmbe illő karácsonyt képzel el magának, amit kettesben tölthet el 
egy tökéletes férfival. A valóság azonban kissé másként alakul. Nem 
csak közelebbi-távolabbi rokonai látogatják meg – és maradnak a 
nyakán – a szent ünnepen, de kincskeresők, bűnözők, jóakarók is 
benéznek hozzá. A meghitt ünnep karneváljellegű találkozóvá vál-
tozik. A házban előforduló hölgyeket egy kéjenctől, a házat magát 
egy kényszeres gyújtogatótól több ízben is csak a vakszerencse men-
ti meg. SzP

Olvasással teli hópelyhes ünnepeket kívánunk!



illetve a Jendrassikba járnak. 
Büszkék vagyunk rá, hogy so-
kan elmondták, jó alapokkal 
indultak a középiskolába. Is-
mertették mostani iskolájuk 
mindennapjait, a középiskolai 
tanulás nehézségeit. Emellett 
Zab Péter mentős, Beke And-
rea virágkötő, Molnárné Zajácz 
Andrea cukrász, Maász Zoltán villanyszerelő és Orbánné Matkó 
Melinda kozmetikus  tartottak gyakorlati bemutatót és foglalko-
zást a gyerekeknek. Találkozhattunk egy autóversenyzővel is. Sőt, 
Győri Szabolcs jóvoltából a tűzoltóság, Földesné Bokodi Borbála 
segítségével a rendőrség munkatársai felszerelt autóikkal vonultak 
ki, amelyeket a ki is lehetett próbálni a diákok nagy örömére. 

Az alsó tagozatos diákok közül a legkisebbek a mesterségekkel 
kapcsolatosan könyvtári játékos foglalkozáson vettek részt. A 3. és 
a 4. osztályosokat a különleges szakmák érdekelték. A veszprémi 
tűzoltók munkájával ismerkedhettek, és a Petőfi Színház kulisszái 
mögé kukkanthattak be.

Köszönjük minden szakembernek és szülőnek a tartalmas és iz-
galmas napot! Mindannyian jól éreztük magunkat, és sok új isme-
retre tettünk szert.

 Kovács Katalin (felső tagozat) és Trázsi Erika (alsó tagozat)
     szervezők

Pacsay Attilának ítélte a szakmai zsűri a legjobb külföldi 
filmzene díját a Budapest Noir-ért a Hollywood Music in Media 
Awards-on. A díjat november 18-án az Avalon színházban osztották 
ki, Los Angeles-ben. A rangos elismeréssel évről évre a filmzenék, 
betétdalok, főcímdalok, videojáték zenék, videoklipek szerzőit és 
előadóit méltatják Hollywoodban.

A filmet Gárdos Éva rendezte, Kondor Vilmos kultikus regénye 
alapján készült. A forgatókönyvet Szekér András írta, operatőre Ra-
gályi Elemér. A film a Pioneer Pictures gyártásában készült, vezető 
producere Kemény Ildikó.

A bűnügyi történet az 1936-os évben, Budapesten játszódik. A 
könyv 2008-ban hatalmas kritikai és közönségsikert aratott, világ-
szerte számos nyelven megjelent. 

Pacsay Attila városunk szülötte, ma Szentendrén él.
1995-ben végzett a Budapesti Zeneakadémia zeneszerzés szakán 

Petrovics Emil tanítványaként.
2001 óta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem vizuális kommuni-

káció szakának művésztanára. 
Több nagyjátékfilm, számos rövidfilm, televíziós és színházi pro-

dukció zenéje fűződik a nevéhez. Leginkább akusztikus hangszerek-
kel dolgozik, a kortárs zenéből, modern dzsesszből ismert kisebb 
kamarazenei formációktól a szimfonikus zenekarig sokféle összeállí-
tású együttesre komponál.

Kezdetben animációs filmekhez írt zenét, többek között az Os-
car-jelölt Maestro című magyar alkotáshoz. Ebben az időszakban is 
számos nemzetközi filmzenei díjjal jutalmazták munkáit.

Első amerikai egészestés mozifilm-felkérését 2013-ban kapta: a 
Hat hét, hat tánc című film zenéjének és betétdalainak elkészítésé-
vel bízták meg. A Broadway-siker feldolgozásának főszerepében a 
legendás amerikai filmcsillag, Gena Rowlands szerepelt, operatőre 
Zsigmond Vilmos volt.

Kertész Mihály korai némafilmjéhez, A tolonchoz 2014-ben a 
Nemzeti Filmalap felkérésére komponált új szimfonikus zenei kí-
séretet.

2016-ban Olaszországban elnyerte a Violetta d’Oro (Arany Ibo-
lya) fődíjat Gárdos Péter Hajnali láz című filmjének zenéjéért.

A legújabb sikere pedig a Budapest Noir, gratulálunk!
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iskola régen épült, de tetszett, hogy az eszközök modernek. A jól ta-
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vehettünk részt. Először angol órára ültünk be, majd egy matemati-
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beszélgetés során még több mindent megtudhattunk a diák progra-
mokról és a továbbtanulási lehetőségekről.

Mindegyik iskola mellett szólnak érvek, nehéz lesz jó döntést 
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Olvasással teli hópelyhes ünnepeket kívánunk!
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Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör
Információ: 70/3395274 (Pandur Ferenc, elnök)
December 18. hétfő 16 óra KARÁCSONYI ELŐZETES ünnepi 
program

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
December 13. szerda 16 óra Hagyományos süti- parti receptcserével, 
karácsonyi menüajánlatokkal, teázás. Új év új lehetőségek címmel előadás, 
vendégünk: Rékási Gábor tanácsadó. Befizetések a karácsonyi vacsorára
December 20. szerda 16 óra: Karácsony a klubban dupla meglepetéssel 
Karácsonyi gyertyák,karácsonyi fények címmel nagyszülők-unokák 
ünnepi műsora. Vacsora. Vendégünk: Szabó János plébános úr, János 
atya. Zenés szüli napi rendezvény
December 28. csütörtök 16 óra: A számítógépes tanfolyamra 
jelentkezettek eligazítása. Csoportbeosztás, a program ismertetése.
December 31. vasárnap 19 óra Jótékonysági városi szilveszteri mulatság 
a Vörösberényi Művelődési Házban
Január 10. szerda 16-17 óra: a klubtagok jelentkezése a tervezett külföldi 
utazásra Foglalási díj: 500,- Ft

Vörösberényi Polgári Olvasókör
Információ: 20/92 41 559 (Sasvári-Mohos Mária, elnök)
ÚJ HELYSZÍN – HAGYOMÁNYOS PROGRAM! A Vörösberényi 
Polgári Olvasókör szeretettel vár minden kedves érdeklődőt a 
hagyományos Mindenki Karácsonya ünnepváró rendezvényére 2017. 
december 23-án, 16:00 órakor a VÖRÖSBERÉNYI KOLOSTOR 
udvarán. Örülnénk, ha idén is csatlakoznának a műsor utáni szeretet-
vendéglátásunkhoz saját süti kínálásával! 

BOLHAPIAC
Karácsonyra készülődve – December 17-én, délelőtt a városi piactéren. 

Újraindulhat-e a közlekedés a Veszprém-Balatonalmádi-
Alsóörs vasútvonalon?
Mint köztudott, a máig vitatott 1968-as közlekedéspolitikai koncepció 
következtében csaknem ötven éve megszűnt a Veszprém-Alsóörs 
vasútvonal. A múltat már ismerjük, de mit hozhat a jövő? Örök emlék 
marad a csodálatos fekvésű nyomvonal vagy ismét zakatolhatnak a 
vonatok? Erről a témáról fog vetítőképes előadást tartani Nehéz György 
vasúti kurátor 2017. december 21-én, csütörtökön 16 órakor a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kistermében. Az előadás után 
kötetlen beszélgetés lesz. Egyúttal megalakul az Összefogás a Veszprém-
Balatonalmádi Vasútvonal Visszaállításáért Csoport. Minden érdeklődőt 
szeretettel várnak a szervezők!

MESEMADÁR-MŰHELY 8. KÉZMŰVES
KARÁCSONYI VÁSÁRA 
Időpont 2017. december 20. szerda 12.00-16.00-ig
Helyszín Györgyi Dénes Általános Iskola, aula 

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 foglalkozás – FIGYELEM! A Balaton 
Játékpont december 22. és január 7. között zárva tart! Vidám karácsonyt 
és játékban gazdag új évet kívánunk! 

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
December 17. vasárnap, 16.00 óra: III. Adventi gyertyagyújtás az 
Almádi Betlehemnél. Ünnepi gondolatok: Faust Gyula református 
lelkipásztor. Utána: Balatonalmádi Város Vegyeskarának karácsonyi 
koncertje a Pannónia nagytermében.
December 21. csütörtök, 16.00 óra: „Újraindítható-e a Veszprém-
Balatonalmádi vasútvonal?” – Nehéz György közlekedési kurátor előadása 
a Pannónia Kulturális Központban.
December 23. szombat, 17.30: IV. Gyertyagyújtás: Teleki Gergő 
zongoraművész és Halas Adelaida ünnepi koncertje a Pannónia 
nagytermében.
December 31. vasárnap, 19.00-tól: Városi Óévbúcsúztató a 
Pannóniában – Batyus-bál a Frisson Zenekarral, éjfélkor tűzijáték, virsli 
forralt borral, teával.

Baba-Mama Klub Információ: almadi.babaklub@gmail.com 
Kéthetente pénteken Baba Mama Klub-foglalkozás a Balaton 
Játékpontban 10 órától. 2017. december 15. Meghallgatod a kisbabádat, 
vagy megvárod, míg megtanul beszélni? Fizl Kata előadása a babajelelésről. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör
Információ: 70/366 01 81 (Lőrincz József, elnök)
December 12. kedd Tájékoztató a városban idén történtekről. Előadó: 
Keszey János polgármester
December 19. kedd Évzáró összejövetel

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Információ: 30/324-1888 (Benedek Anna, elnök) 
December 20. szerda 16 óra – Szülői Klub – Tehetség nap – Tehetséges 
gyermek és a harmónikus családi háttér – párkapcsolati tréning a 
szülőknek – Helyszín: Balaton Játékpont
December 29. péntek 11 órától – „Együtt leni jó” – Közösségépítő 
program – Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz – Budapest 
December 20. szerda 10 óra – Munkaerőpiaci és esélyegyenlőségi 
kiscsoportos tanácsadások – Helyszín: Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete – Hunyadi u. 32. 
December 20. szerda 11 óra – Álláskeresői klub – Helyszín: 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete – Hunyadi u. 32. 
Állandó program: minden pénteken 10 órától munkaerőpiaci és 
esélyegyenlőségi egyéni tanácsadás – Helyszín: Nagycsaládosoks 
Balatonalmádi Egyesülete – Hunyadi u. 32. 

Parapács Balatoni Mesekör 
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: december 18. 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
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KOVÁCS LÁSZLÓ, AZ ÉV MEGYEI 
VÁLLALKOZÓJA

Valamikor, még a múlt században, az Új Almádi Újság 
tinédzser éveiben megszokott rovatunk volt az Arcél, amelyben 
kisvárosunk egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató polgára 
sikerében és örömében osztozva ismertettük meg őt olvasóinkkal. 
Most, november 17-én a Megyeháza Szent István termében egy 
balatonalmádi vállalkozó vehette át a kitüntető címet és az azt 
tanúsító oklevelet, amellyel kiemelkedő tevékenységét ismerték el.

Jómagam már több mint harminc év 
ismerem, mások még régebbi idő óta, 
hiszen 1979-ben került el Berhidáról és 
azóta él és dolgozik Balatonalmádiban. 
Villanyszerelőként szabadult, de utána 
még elvégezte az erősáramú technikumot 
is, így egyenes út vezetett az ÉDÁSZ-hoz. 
Aki nagyon fiatal, annak súgom csak 
meg, hogy ez volt az E.ON leánykori 
neve és akkor még külön központja 
volt a Baross utcán. Az egyre szaporodó 
betűszavak tengerén csónakázva az Észak-
dunántúli Áramszolgáltató Vállalat, majd 
Részvénytársaság, akkor még kisvárosunk egyik dinamikus cége 
volt és tevékenységével hathatósan segítette urbanizálódásunkat.

Az új villamosítások, házszerelések megalapozták egy villamossági 
szaküzlet megnyitását, ami a Baross utca kanyarjában létesült 
1992-ben. Nem kis bátorság és elszántság kellett ahhoz, hogy 
önállósodjon, vállalkozó legyen és egyre újabb tevékenységekbe 
kezdjen. Valahogy így jött létre az ELKO, aminek a feloldását 
kétszer is megkérdeztem tőle, mert olyan egyszerű és egyértelmű, 
hogy csak én feledkezhettem meg róla: Elektromos Kovács. 
Szaktudással felvértezve és céltudatos munkabírással megáldva 
haladt egyre előre, miközben újabb és újabb területeket szeretett 
volna kipróbálni. Mindezt itthon, ebben a kisvárosban és egyre 
több munkatárssal. Vállalta a kockázatokat, a hiteleket, amelyekkel 
előrébb léphetett.

Tőlem eltérően termelési hitelekben gondolkodott, beruházásokra 
fordította és 2001-re már egy szabadidőpark létesítéséről 
álmodozott. Igazándiból nem álmodozott, hanem tett is érte. 
Természetesen Balatonalmádiban szerette volna megépíteni, ha jól 
emlékszem, akkor a Malomvölgy volt az egyik potenciális helyszín, 
de az irdatlan szabályozással és rendelet-tömeggel megismerkedve, 
valamint az összes kacifántos engedélyt beszerezve Balatonfűzfő 
lett az ideális terep. Megjegyzem, így is olyan közel maradt 
Balatonalmádihoz, amennyire csak lehetett, különben is, egykor 
még Vörösberény határába tartozott az a rész.

Szabadidőpark mindjárt nyolc is akad közvetlen környezetünkben, 
de legközelebb a balatoni Bob Szabadidőpark található Balatonfűzfő 
legnyugatibb erdős részén. Egyrészt hajlott korom, másrészt 
pedig „szabadidőtlenségem” lehet az oka, hogy nem vagyok ott 
törzsvendég, de gyermekeim és unokáim révén van fogalmam, hogy 
milyen kalandokat és élményt nyújt az odalátogatóknak. Ennél talán 
még több dologba beleláthattam, amikor Lacival találkozhattam, 
illetve színvonalas programjaikat fordíthattam angolra. Nem lehet 
kispályás vállalkozó az, aki 800 méteres, kanyarokkal és bukkanókkal 
változatossá tett pályát megépít, amelyben még egy 15 méteres 
alagút betagozódik. Izgalmasabb, mint amikor a vonat berobog 
a kenesei alagútba: itt is, ott is előbukkan a balatoni környezet a 
panorámapályán, csak ezen a pályán még dupla ugrató is akad...
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Nem kispályás feladat mindezt megépíteni, karbantartani és a 
hiteleket visszafizetni, miközben a saját családja és a munkatársai 
létfenntartását is biztosítani kell. Legjobb reklám természetesen 
az elégedett látogató, de a mai világban mind ezek mellett még 
a reklám sem hanyagolható el. Reklám, de nem akármilyen, 
hanem hagyományos papíron és 21. századi világhálós jelenlét 
formájában. A kettő között mozognak a cég járműi, amelyek 
ablakain kívül minden felületen hirdetik minden tevékenységüket. 
Hagyományaink szerint még a jó bornak is kell a cégér, így a jól 
menő vállalkozásnak erre is oda kell figyelnie. Aki azt hiszi, hogy 
ezek után hátra is dőlhet a vállalkozó, akkor nagyon nagyot 

téved, hiszen a különböző jótékonysági 
akciókból sem maradhat ki. Óvodák, 
iskolák és egyesületek vagy rendezvények 
élvezhették eddig is támogatását, sőt, 
ha jól emlékszem, akkor Balatonalmádi 
karácsonyi kivilágításának is Kovács 
László volt az egyik kezdeményezője, 
kivitelezője - no meg a szponzora...

Az év vállalkozója kitüntető cím 
átadásakor a Megyeházán biztosan 
több egyéb érdeme is elhangzott a 
laudációban. Vállalkozói körökben még 
jobban meg tudnák fogalmazni Kovács 

László eredményes tevékenységét.  Jómagam a fentieket tartottam 
fontosnak és megörökítésre érdemesnek azzal kiegészítve, hogy 
nem pályázott rá! Amikor viszont „odafentről” megkérdezték, hogy 
elfogadja-e a jelölést, akkor rábólintott. Jól tette, mert kiérdemelte.

Czuczor Sándor

Almádi füzetek
Sokéves hagyománya van már annak Balatonalmádiban, hogy 

a helybéli amatőr történészek egy-egy füzetben olvasóik elé tár-
ják legújabb kutatási eredményeiket. A közelmúltban három ilyen 
munka is megjelent.

Kovács István egyszerre két kiadvánnyal is jelentkezett. A 
„Kompolthyak Balatonalmádiban” című munka egy olyan család 
munkásságának dokumentumait fűzi egybe, melynek tagjai a XIX. 
század közepétől csaknem napjainkig számos helyen tették le név-
jegyüket.

A legismertebb közülük az a Kompolthy Tivadar volt, aki orosz-
lánrészt vállalt a település fürdőhellyé fejlesztésében. Világjárt uta-
zó volt. Hajós élményeit több könyvben is (pl. Új Guinea népe) 
megírta, majd hazatérte után újságíró lett. Cikkeivel népszerűsítette 
Almádit, ahol több birtoka, villája is volt, s a Balaton-kultusz hir-
detője lett. Fia, Jób kétszer is körülhajózta a Földet, s a Kínai Csá-
szári Posta kötelékében is dolgozott. Érdemeiért megkapta a csia-ho 
rendjelet, mely mandarini (!) ranggal járt. Itthon Horthy Miklós 
kormányzósági irodájában idegenvezető és tolmács volt.

A sorozat VII. kiadványa, „Egy vasúti aluljáró rövid története” 
címmel ugyancsak emléket állít – ezúttal a közlekedésnek. Az idő-
sebb generáció tagjai még emlékeznek az Alsóörs–Káptalanfüred–
Veszprém vasútvonalra, melyet 1909-ben nyitottak meg, s pályája 
a mai 71-es főutat előbb szintben, majd 1940-től egy híddal ke-
resztezte. (Érdekes, hogy az írásokban hol aluljárónak, hol hídnak 
nevezik a kétszer is fel/lerobbantott létesítményt.)

A II. világháborúban felrobbantott hidat csakhamar újjáépítették. 
1969-ben egy párthatározat értelmében a vasútvonalat 

Dudás Zsolt alapítványi elnök, Czuczor Sándor Európai 
jószolgálati nagykövet és Kovács István, a kiadványok szerzője

Pinceszer és könyv
Új könyvvel jelentkezett a József Attila-díjas Sarusi Mihály, aki 

ezúttal a pinceszerek világába kalauzolja olvasóját.

Az író Pinceszer címmel kilenc évvel ezelőtt már közrebocsátott 
egy kötetet, melyben pincelátogatásait örökítette meg sajátos stílus-
ban. Az élmények azóta jócskán megszaporodtak, s eljött az ideje, 
hogy a folytatást is megírja. Így kerülhetett sor a Pinceszer, meg amit 
akartok kiadására, melyet ezúttal – rendhagyó módon – a Balaton-
almádi Kertbarát Kör adott ki az alsóörsi és helybeli borlovagok 
segédletével.

A kertbarát kör elnöke, Lőrincz József, egy Márton-napi pince-
szerhez kötötte az „Almádiak kalandozásai szőlőhegyeinken” alcímű 
könyv bemutatóját a vödör-völgyi Kerekes pince falai közé. Almá-
di–Vörösberény ezen része turistának és borkedvelőnek egyaránt 
marasztaló, nem véletlen hát, hogy Sarusi Mihály igyekezett innen 
meríteni élményanyagát.

A bemutatón Lőrincz József elmondta: a kertbarát kör program-
jai között szerepel az oktatás és az ismeretterjesztés, s természetesen 
emellett évente három-négy pinceszer is szerepel, ennélfogva nem 
véletlen, hogy a tagság is szereplője némely írásnak. 

Az anekdotázó Sarusi más vidékekre is elkalauzolja olvasóját (Ti-
hany, Badacsony, Alsóörs), s kalandozik múltban és jelenben egy-
aránt. Elmeséli többek közt, milyen lehetett Kun Béláék „szovjet” 
fröccse, hogyan kerülhetett ebihal a beszolgáltatott borba stb.

Szöveg és kép: Zatkalik A.

megszüntették, s pár nappal 1973 karácsonya előtt a hidat 
felrobbantották. Mára csak az egyik pillére (támfala) maradt meg 
(ez támasztja a mögötte álló dombot). Lapunk információi szerint 
van arra remény, hogy emléktábla kerüljön a betonfalra.

Czuczor Sándor a „Beszél a helynév, ha hagyják” című munkáját 
lapunk korábbi számában már bemutattuk Olvasóinknak. 

A kiadványokat az Almádiért Közalapítvány (felelős kiadó: Dudás 
Zsolt) jelentette meg.

szöveg és kép: Zatkalik
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KOVÁCS LÁSZLÓ, AZ ÉV MEGYEI 
VÁLLALKOZÓJA

Valamikor, még a múlt században, az Új Almádi Újság 
tinédzser éveiben megszokott rovatunk volt az Arcél, amelyben 
kisvárosunk egy-egy kiemelkedő teljesítményt felmutató polgára 
sikerében és örömében osztozva ismertettük meg őt olvasóinkkal. 
Most, november 17-én a Megyeháza Szent István termében egy 
balatonalmádi vállalkozó vehette át a kitüntető címet és az azt 
tanúsító oklevelet, amellyel kiemelkedő tevékenységét ismerték el.

Jómagam már több mint harminc év 
ismerem, mások még régebbi idő óta, 
hiszen 1979-ben került el Berhidáról és 
azóta él és dolgozik Balatonalmádiban. 
Villanyszerelőként szabadult, de utána 
még elvégezte az erősáramú technikumot 
is, így egyenes út vezetett az ÉDÁSZ-hoz. 
Aki nagyon fiatal, annak súgom csak 
meg, hogy ez volt az E.ON leánykori 
neve és akkor még külön központja 
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Az új villamosítások, házszerelések megalapozták egy villamossági 
szaküzlet megnyitását, ami a Baross utca kanyarjában létesült 
1992-ben. Nem kis bátorság és elszántság kellett ahhoz, hogy 
önállósodjon, vállalkozó legyen és egyre újabb tevékenységekbe 
kezdjen. Valahogy így jött létre az ELKO, aminek a feloldását 
kétszer is megkérdeztem tőle, mert olyan egyszerű és egyértelmű, 
hogy csak én feledkezhettem meg róla: Elektromos Kovács. 
Szaktudással felvértezve és céltudatos munkabírással megáldva 
haladt egyre előre, miközben újabb és újabb területeket szeretett 
volna kipróbálni. Mindezt itthon, ebben a kisvárosban és egyre 
több munkatárssal. Vállalta a kockázatokat, a hiteleket, amelyekkel 
előrébb léphetett.

Tőlem eltérően termelési hitelekben gondolkodott, beruházásokra 
fordította és 2001-re már egy szabadidőpark létesítéséről 
álmodozott. Igazándiból nem álmodozott, hanem tett is érte. 
Természetesen Balatonalmádiban szerette volna megépíteni, ha jól 
emlékszem, akkor a Malomvölgy volt az egyik potenciális helyszín, 
de az irdatlan szabályozással és rendelet-tömeggel megismerkedve, 
valamint az összes kacifántos engedélyt beszerezve Balatonfűzfő 
lett az ideális terep. Megjegyzem, így is olyan közel maradt 
Balatonalmádihoz, amennyire csak lehetett, különben is, egykor 
még Vörösberény határába tartozott az a rész.

Szabadidőpark mindjárt nyolc is akad közvetlen környezetünkben, 
de legközelebb a balatoni Bob Szabadidőpark található Balatonfűzfő 
legnyugatibb erdős részén. Egyrészt hajlott korom, másrészt 
pedig „szabadidőtlenségem” lehet az oka, hogy nem vagyok ott 
törzsvendég, de gyermekeim és unokáim révén van fogalmam, hogy 
milyen kalandokat és élményt nyújt az odalátogatóknak. Ennél talán 
még több dologba beleláthattam, amikor Lacival találkozhattam, 
illetve színvonalas programjaikat fordíthattam angolra. Nem lehet 
kispályás vállalkozó az, aki 800 méteres, kanyarokkal és bukkanókkal 
változatossá tett pályát megépít, amelyben még egy 15 méteres 
alagút betagozódik. Izgalmasabb, mint amikor a vonat berobog 
a kenesei alagútba: itt is, ott is előbukkan a balatoni környezet a 
panorámapályán, csak ezen a pályán még dupla ugrató is akad...
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jai között szerepel az oktatás és az ismeretterjesztés, s természetesen 
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KARÁCSONYI ÜZENET 
 „…a mi üdvözítő Istenünk díszére váljanak mindenben.” (Titusz 

2,10)
Előkerült az a karácsonyi dísz, amit gyerekkorunkban ragasz-

tottunk az öcsémmel. Színes papírokból kivágott szalagok karikái 
fonódnak egymásba hosszan, körbeölelik fentről lefelé az örökzöld 
fenyőt, kiemelik „lentre” kitáruló alakját. 

Amint megláttam, ezer emlék villant fel bennem, meg belém ha-
sított az is, hogy elrohantak az évek… 

Milyen makacsul kapaszkodnak egymásba öt évtizede a színes, 
szakadt karikák. Szükségük van egymásra. Együtt pedig szükségük 
van az örökzöld fára, hogy „létüknek” értelme, tartása, tartalma le-
gyen. Az örökzöld fát díszíteni, kiemelni, ragyogtatni; – ezért let-
tek… 

A karácsonyfa keresztyén szimbólummá vált, de arra a Jézus 
Krisztusra mutat, akiben az örök élet Ura kitárta karjait felénk, ir-
galmas, örök ölelésre, akárcsak a fenyő „kifelé és lefelé” táruló ágai. 
Az örök élet Ura eljött hozzánk, hogy egymáshoz kössön bennün-
ket, és megtartó, örök életének „zöldjére” fűzze földi életünk min-
den mozzanatát. 

Ha a mi üdvözítő Urunk „tart” minket, ha Ő hordoz, akkor mi is 
Őt díszítjük, egymást erősítjük, és múlandó életünk örök értelmet 
és életet nyer.

Steinbach József református lelkész
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Erdődi András emlékére – III. rész 
Megemlékezés Erdődi András (1813-1997), a Balatonalmádi Refor-
mátus Egyházközség gondnokának (1970-1997) emlékére

A meggyengült presbitériumot (viták, személycserék), meg kellett 
erősíteni a régi „jó kipróbált” tagok mellett új tagokkal is.1970-ben 
Erdődi Andrást egyhangúlag megválasztották a balatonalmádi re-
formátus egyház gondnokává. Az addigi élete, munkája, mély hite, 
reményt adott arra, hogy segíteni fogja a gyülekezetet az igaz hit 
útján való megmaradásban és mindent megtesz az egyház megerő-
södéséért. A 70-es évekbe folytatódtak, mélyültek azok a kedvezőt-
len változások, amelyek a korábbi években elindultak, Javult az or-
szág, a lakosság gazdasági, anyagi helyzete. „Szabadabb” 
életlehetőséget kínáltak minden téren („gulyás- kommunizmus”, 
„puha diktatúra”). Balatonalmádi város lett, az idegenforgalom is 
fellendült, nőtt a lakosság száma… . Ezek a változások elhomályosí-
tották a tisztánlátást, megváltozott a lakosság gondolkodása életfor-
mája. Az önfenntartó életforma teljesen ellehetetlenült. A nagyrészt 
bérmunkából szerzett anyagi javak hajszolása került előtérbe. A kö-
zösségi élet formája, célja átalakult: haza, egyház, hagyományok, 
család helyett – internacionalizmus, brigádmozgalom, modernizá-
ció, élettársi kapcsolat, névadás… Isten és a felebarát szolgálata he-
lyett, az önmegvalósítás az egyéni élet célja. Olyan új „értékek” lesz-
nek a meghatározók, amelyek nem az igaz életet szolgálják, inkább 
önpusztítók. Mindez nagy „kihívást” jelentett az egyház és a hívő 
ember számára. A balatonalmádi egyház életében, hitéletében is ko-
moly visszaesés következett be. Az egyháztagok száma a felére csök-
kent. Az egyházfenntartói járulékot fizetők száma, a befizetés össze-
ge sem növekedett. A hittanórákra egyre kevesebben jelentkeztek, 
majd megszűnt az oktatás. Konfirmandus sem volt minden évben. 
Elmaradtak az esküvők, a keresztelők. A presbitérium életében is 
hanyatlás következett be (személycserék 1974-75). „Mert szoros a 
kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, 
akik megtalálják azt.”(Máté: 7,14). Bolla Ferenc lelkész és a hűsé-
ges, hívő egyháztagok most sem estek kétségbe. Hittek abban, hogy 
imádságuk ismét meghallgatásra talál és segít az Úr az új, nehéz 
helyzetben. Sokszor felhangzott a templomban:„Egyedüli remé-
nyem ó Isten csak te vagy...” Bolla Ferenc erős hittel és meggyőző-
déssel hirdette Isten igéjét. Az érzelmekre, értelemre ható prédikáci-
ói segítettek megmutatni, rávilágítani arra, hogy hova vezet a 
modern világ kínálata. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön… Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté: 
6,19-21).  Bővült a szolgálat: Békeszolgálati-, ökumenikus- és dia-

kóniai munka. Gyülekezeti napok püspöki, esperesi vendégek szol-
gálatával. Zenei találkozók (Béres Ferenc, 1976).  A megnövekedett 
idegenforgalom áldása, hogy a nyári hónapokban szép számban lá-
togattak el a vendégek a gyülekezeti alkalmakra, lelki és anyagi tá-
mogatást nyújtva a gyülekezetnek. Erdődi András gondnok, Bolla 
Ferenc lelkésszel együttműködve, teljes odaadással és hittel vett 
részt a gyülekezet minden munkájában. Részt vett a presbiteri ta-
nácskozásokon, konferenciákon. Ellátta a pénztárosi feladatokat is. 
Az egyház nehéz anyagi helyzete ellenére folytatták a templom és a 
parókia körüli beruházásokat (kerítéscsere, harangozói lakás felújí-
tása, olajkályhák beállítása és a templom teljes bepucolása, belső 
berendezésének beszerzése, javítása). Erdődi András szakmailag fel-
ügyelte a munkálatokat és személyesen fizikailag (segédmunkás) is 
részt vett azokban. Természetesen a hívő gyülekezeti tagok, a közös-
ségért végzett munka mellett, személyesen is gyarapodtak anyagiak-
ban. Bolla Ferenc sem járt már motorral, egy gépkocsi és komforto-
sabb lakás segítette szolgálatát. A gondnok úr csaknem önerőből új 
családi házat épített, remélve, hogy gyermekei hazatérnek. (sajnos a 
szülőknek ez a vágya nem teljesült be). Erdődi András jó kapcsola-
tot tartott fenn a társegyház (Balatonfűzfő) tagjaival is. Leginkább 
Erdős Gyula, Adusz László mérnök és családja látogatta egymást 
baráti, hitbéli beszélgetések alkalmával. A vörösberényi egyházzal is 
kifejezetten jó és gyümölcsöző volt az együttműködés (Kurucz 
György lelkész). Bár a kommunista hatalom új támadási módszerei, 
a világ kihívásai igen nagy kárt okoztak az almádi egyház és hívei 
életében is – megfogyva ugyan, de hitben megerősödve élt tovább 
az egyházközösség, bizonyosságot téve Jézus Krisztusról, mutatva az 
igaz utat. Erdődi András (az almádi hívők) ismét megbizonyoso-
dott arról, hogy bármely formában jelenik is meg a gonosz, a ke-
resztre nézve, tisztán látszik ártó volta és ezért soha nem győzhet.
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő há-
zát.” (Máté: 7,24). Ez őszinte örömmel és hálával töltötte el őt Isten 
iránt, megerősítve hitét. A 80-as években megállt a templomba já-
rók számának csökkenése, a fiatalok is érdeklődtek. Egyre többen 
kezdték felismerni, hogy valami baj van, keresték a hagyományo-
kat, az igaz értékeket… Erdődi András gondnok töretlen hittel és 
mind nagyobb bizakodással dolgozott tovább az egyházközösségért. 

A beruházások folytatásának célja, a templom és a parókia komfor-
tosabbá tétele (harangvillamosítás, a templomtelek rákötése a csa-
tornahálózatra, szieszta kályhák beállítása, a parókia zuhanyzóval 
való ellátása stb.). A balatonalmádi református egyházban azonban 
egyre inkább előtérbe került a lelkész utódlás kérdése: Bolla Ferenc 
40 éves jubileuma (1980). A presbitérium „őszinte köszönetét feje-
zi ki Erdődi András gondnok úrnak a hűséges szolgálataiért (30 év) 

és életére Isten áldását kéri.” (1982) Ahhoz hogy a z új lelkész szol-
gálatba állhasson, vagy egy új parókiát kell kialakítani a lelkészlakás-
ból, vagy a templom mellé kell ezt megépíteni. Az előbbi valósult 
meg (1987). Bolla Ferenc 1988-ban nyugdíjba vonult. 1989-ben 
Olasz Évát választották lelkipásztornak, de ő megromlott egészségi 
állapota miatt nem tudta ellátni a szolgálatot (1990). Helyettes lel-
készek szolgáltak. Erdődi András 1990-ben elvesztette feleségét, aki 
hosszantartó betegség után hunyt el, megtérve teremtő Urához. A 
helyzet rendkívül nehéz volt. A presbitérium az önállóság megtartá-
sa mellett foglalt állást. Mindenképpen olyan lelkészt kellett válasz-
tani, aki töretlenül viszi tovább az élő hitet a gyülekezetben, aki a 
társegyházzal járó igen megterhelő munkát képes elvégezni, aki meg 
tudja újítani, erősíteni az egyházi életet. A gyülekezet nehéz helyzet-
ben érkezett a lelkészválasztáshoz a rendszerváltás idején. Az almádi 
református egyház vezetői és tagjai, nagy várakozással figyelték a 
rendszerváltozás eseményeit. Remélték, hogy most már végre jó 
irányba változik a rendszer. Sajnos meg kellett tapasztaniuk, a világi 
hatalom átalakulhat, de nem igen változik annak természete. Vi-
szont a lelkészváltás, a már reménytelennek tűnő helyzetben még is 
megoldódott. Isten ismét meghallgatta híveinek könyörgését, nem 
azért mert eddigi munkájuk alapján megérdemelték, hanem mert 
hittek és az egyházat biztos alapokra építették. „Kérjetek és adatik 
nektek, keressetek és találtok...”(Máté:7,7.) Steinbach József fiatal 
lelkész minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak. 1991-ben 
iktatták be hivatalába. Az egyház vezetői, tagsága egyöntetűen 
örömmel és hálatelt szívvel fogadták új lelkipásztorukat és minden 
segítséget megadtak munkájához. Isten ajándékaként megadatott, 
hogy Bolla Ferenc lelkész és Erdődi András gondnok „felügyelhet-
ték” a kezdeti munkálatokat, szolgálatot. Alapítványt hoztak létre 
(Dr. Farkas Miklós), melynek kuratóriumi tagja volt Erdődi András 
is. Felépült az új parókia, lelkészlakás (telefon, gézbekötés). Új pa-
dokkal, orgonával, ezüstkelyhekkel gyarapodott a templom. Elkez-
dődött a modernizáció, digitális harangozó óra, számítógép beszer-
zésével. Az egyházi élet megélénkült, bővültek a gyülekezeti 
alkalmak, újság készült. Megkezdődtek a nyári üdültetések. A hit-
tanoktatás, hittan tábor, a fiatalok bibliaórája a fiatalokat szólította 
meg. Új kapcsolatok épültek belföldön és külföldiekkel. Steinbach 
József prédikációi olyan közvetlenek és közérthetően szóltak, hogy 
egyre többen igyekeztek azt meghallgatni. Nőtt a templomba járók 
száma… A lendületes és ígéretes munka közben szólította magához 
az Úr, balatonalmádi református egyház első és igaz lelkipásztorát, 
Bolla Ferencet. 1997 januárjában hunyt el. Ugyanez év júniusában 
tért meg mennyei Atyjához Erdődi András gondnok is. Hamvait a 
vörösberényi református temetőben, felesége hamvai mellé helyez-
ték örök nyugalomra. Erdődi András élete összefonódott az almádi 
egyház közösségével. Szűkszavú, nagy munkabírású, hű, céltudatos 
állhatatos (nyakas), családszerető ember volt. Hitte és meg is bizo-
nyosodott arról, hogy az élet forrása Jézus Krisztus… akik Őt köve-
tik, azoknak lesz élete a földön és a mennyben. Síremlékén a felirat 
hirdeti: „Isten közel...”  „Akié a Fiú, azé az élet...” (Ján: 3,36). Élet 
gyógyulás (testi, lelki) csak Krisztusban való hit által lehetséges. Ez 
az üzenete népünknek is. Mára a magyarság rendkívül mélyre süly-
lyedt testileg, lelkileg, erkölcsileg. Cél a felelőtlen, csak magával tö-
rődő, fogyasztásközpontú tömegember kialakítása, aki mindent 
megvesz, még a saját önmegsemmisítését is. Fogyunk, pusztulunk. 
Jézus Krisztus ígérete: „aki hozzám fordul, ki nem vetem.” Nincs 
olyan rossz helyzet, amiből Istennel ne találnánk meg a kiutat. 
Nemzetünk számára is csak az őszinte megtérés marad az életre. 
Keressük z istenfélő emberek társaságát, hogy egymást segítve, 
együtt kérjük el Istentő népünk számára is a kegyelmet.

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 

A SZERETETHIMNUSZ PARAFRÁZISA 
2017 ÁDVENTJÉN 

Legyek bárki: ügyvéd, orvos, kétkezi munkás, tanár, lakatos, pap, 
mérnök, juhokat terelő pásztor, utca seprő, színész vagy bányász, ha 
szeretet nincs bennem semmi, sőt senki vagyok! Legyek befolyásos 
ember, legyek milliomos, sőt milliárdos, ha szeretet nincs bennem 
semmi és senki vagyok. Osszam szét bár egész vagyonomat, ves-
sem oda minden krajcáromat az utolsó fillérig az emberiesség álarca 
mögé rejtőző – valójában a keresztény társadalmakat felforgató – 
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rő gondolkodás mellett, ha szeretet nincs bennem, semmi és senki 
vagyok. Tudjak bár nagy ívű terveket szőni egy nemzetek, kultú-
rák, vallások feletti világ eszméjéről, amely mindent és mindenkit 
egy olvasztó tégelybe összeönt, ha szeretet nincs bennem, semmi és 
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zetlen mindenkivel, miközben saját családomat, keresztény hitemet 
és nemzetem jövőjét könnyedén kockára teszem csak zengő érc és 
pengő cimbalom vagyok. Ismerjek bár minden tudományt, beszél-
jek öt-hat nyelven, íveljen magasra karrierem, ha a történelem tény-
szerű eseményeit nem tudom értelmezni, mit sem használ nekem. 

A szeretet türelmes, de nem ostoba. A szeretet jóságos, de nem 
vak. A szeretet nem féltékeny, de féltve őrzi az életét hordozó hitet. 
A szeretet nem kérkedik, de hősiesen kiáll az életét megtartó értékek 
mellett. A szeretet nem gőgösködik, de nem is esztelen, aki moso-
lyogva nézi gyökereinek elmetszését. A szeretet nem kihívó, de nem 
is bárgyú, akivel bármit meg lehet tenni. A szeretet nem keresi csak 
a maga igazát, de a megtalált igazság mellett szilárdan kiáll. A szere-
tet nem gerjed haragra, de az igazságosságért szót emel. A szeretet a 
sértést nem tartja számon, de a sértőnek bátran megfelel! 

A szeretet nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság győ-
zelmének. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szere-
tet nem szűnik meg sohasem.

A Megtestesült Szeretet erejében és irgalmában bízva kívánok 
mindenkinek áldott Karácsonyt!

János atya
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KARÁCSONYI ÜZENET 
 „…a mi üdvözítő Istenünk díszére váljanak mindenben.” (Titusz 
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tottunk az öcsémmel. Színes papírokból kivágott szalagok karikái 
fonódnak egymásba hosszan, körbeölelik fentről lefelé az örökzöld 
fenyőt, kiemelik „lentre” kitáruló alakját. 

Amint megláttam, ezer emlék villant fel bennem, meg belém ha-
sított az is, hogy elrohantak az évek… 

Milyen makacsul kapaszkodnak egymásba öt évtizede a színes, 
szakadt karikák. Szükségük van egymásra. Együtt pedig szükségük 
van az örökzöld fára, hogy „létüknek” értelme, tartása, tartalma le-
gyen. Az örökzöld fát díszíteni, kiemelni, ragyogtatni; – ezért let-
tek… 

A karácsonyfa keresztyén szimbólummá vált, de arra a Jézus 
Krisztusra mutat, akiben az örök élet Ura kitárta karjait felénk, ir-
galmas, örök ölelésre, akárcsak a fenyő „kifelé és lefelé” táruló ágai. 
Az örök élet Ura eljött hozzánk, hogy egymáshoz kössön bennün-
ket, és megtartó, örök életének „zöldjére” fűzze földi életünk min-
den mozzanatát. 

Ha a mi üdvözítő Urunk „tart” minket, ha Ő hordoz, akkor mi is 
Őt díszítjük, egymást erősítjük, és múlandó életünk örök értelmet 
és életet nyer.
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nek a meghatározók, amelyek nem az igaz életet szolgálják, inkább 
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ember számára. A balatonalmádi egyház életében, hitéletében is ko-
moly visszaesés következett be. Az egyháztagok száma a felére csök-
kent. Az egyházfenntartói járulékot fizetők száma, a befizetés össze-
ge sem növekedett. A hittanórákra egyre kevesebben jelentkeztek, 
majd megszűnt az oktatás. Konfirmandus sem volt minden évben. 
Elmaradtak az esküvők, a keresztelők. A presbitérium életében is 
hanyatlás következett be (személycserék 1974-75). „Mert szoros a 
kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, 
akik megtalálják azt.”(Máté: 7,14). Bolla Ferenc lelkész és a hűsé-
ges, hívő egyháztagok most sem estek kétségbe. Hittek abban, hogy 
imádságuk ismét meghallgatásra talál és segít az Úr az új, nehéz 
helyzetben. Sokszor felhangzott a templomban:„Egyedüli remé-
nyem ó Isten csak te vagy...” Bolla Ferenc erős hittel és meggyőző-
déssel hirdette Isten igéjét. Az érzelmekre, értelemre ható prédikáci-
ói segítettek megmutatni, rávilágítani arra, hogy hova vezet a 
modern világ kínálata. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a föl-
dön… Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Máté: 
6,19-21).  Bővült a szolgálat: Békeszolgálati-, ökumenikus- és dia-

kóniai munka. Gyülekezeti napok püspöki, esperesi vendégek szol-
gálatával. Zenei találkozók (Béres Ferenc, 1976).  A megnövekedett 
idegenforgalom áldása, hogy a nyári hónapokban szép számban lá-
togattak el a vendégek a gyülekezeti alkalmakra, lelki és anyagi tá-
mogatást nyújtva a gyülekezetnek. Erdődi András gondnok, Bolla 
Ferenc lelkésszel együttműködve, teljes odaadással és hittel vett 
részt a gyülekezet minden munkájában. Részt vett a presbiteri ta-
nácskozásokon, konferenciákon. Ellátta a pénztárosi feladatokat is. 
Az egyház nehéz anyagi helyzete ellenére folytatták a templom és a 
parókia körüli beruházásokat (kerítéscsere, harangozói lakás felújí-
tása, olajkályhák beállítása és a templom teljes bepucolása, belső 
berendezésének beszerzése, javítása). Erdődi András szakmailag fel-
ügyelte a munkálatokat és személyesen fizikailag (segédmunkás) is 
részt vett azokban. Természetesen a hívő gyülekezeti tagok, a közös-
ségért végzett munka mellett, személyesen is gyarapodtak anyagiak-
ban. Bolla Ferenc sem járt már motorral, egy gépkocsi és komforto-
sabb lakás segítette szolgálatát. A gondnok úr csaknem önerőből új 
családi házat épített, remélve, hogy gyermekei hazatérnek. (sajnos a 
szülőknek ez a vágya nem teljesült be). Erdődi András jó kapcsola-
tot tartott fenn a társegyház (Balatonfűzfő) tagjaival is. Leginkább 
Erdős Gyula, Adusz László mérnök és családja látogatta egymást 
baráti, hitbéli beszélgetések alkalmával. A vörösberényi egyházzal is 
kifejezetten jó és gyümölcsöző volt az együttműködés (Kurucz 
György lelkész). Bár a kommunista hatalom új támadási módszerei, 
a világ kihívásai igen nagy kárt okoztak az almádi egyház és hívei 
életében is – megfogyva ugyan, de hitben megerősödve élt tovább 
az egyházközösség, bizonyosságot téve Jézus Krisztusról, mutatva az 
igaz utat. Erdődi András (az almádi hívők) ismét megbizonyoso-
dott arról, hogy bármely formában jelenik is meg a gonosz, a ke-
resztre nézve, tisztán látszik ártó volta és ezért soha nem győzhet.
„Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, 
hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő há-
zát.” (Máté: 7,24). Ez őszinte örömmel és hálával töltötte el őt Isten 
iránt, megerősítve hitét. A 80-as években megállt a templomba já-
rók számának csökkenése, a fiatalok is érdeklődtek. Egyre többen 
kezdték felismerni, hogy valami baj van, keresték a hagyományo-
kat, az igaz értékeket… Erdődi András gondnok töretlen hittel és 
mind nagyobb bizakodással dolgozott tovább az egyházközösségért. 

A beruházások folytatásának célja, a templom és a parókia komfor-
tosabbá tétele (harangvillamosítás, a templomtelek rákötése a csa-
tornahálózatra, szieszta kályhák beállítása, a parókia zuhanyzóval 
való ellátása stb.). A balatonalmádi református egyházban azonban 
egyre inkább előtérbe került a lelkész utódlás kérdése: Bolla Ferenc 
40 éves jubileuma (1980). A presbitérium „őszinte köszönetét feje-
zi ki Erdődi András gondnok úrnak a hűséges szolgálataiért (30 év) 

és életére Isten áldását kéri.” (1982) Ahhoz hogy a z új lelkész szol-
gálatba állhasson, vagy egy új parókiát kell kialakítani a lelkészlakás-
ból, vagy a templom mellé kell ezt megépíteni. Az előbbi valósult 
meg (1987). Bolla Ferenc 1988-ban nyugdíjba vonult. 1989-ben 
Olasz Évát választották lelkipásztornak, de ő megromlott egészségi 
állapota miatt nem tudta ellátni a szolgálatot (1990). Helyettes lel-
készek szolgáltak. Erdődi András 1990-ben elvesztette feleségét, aki 
hosszantartó betegség után hunyt el, megtérve teremtő Urához. A 
helyzet rendkívül nehéz volt. A presbitérium az önállóság megtartá-
sa mellett foglalt állást. Mindenképpen olyan lelkészt kellett válasz-
tani, aki töretlenül viszi tovább az élő hitet a gyülekezetben, aki a 
társegyházzal járó igen megterhelő munkát képes elvégezni, aki meg 
tudja újítani, erősíteni az egyházi életet. A gyülekezet nehéz helyzet-
ben érkezett a lelkészválasztáshoz a rendszerváltás idején. Az almádi 
református egyház vezetői és tagjai, nagy várakozással figyelték a 
rendszerváltozás eseményeit. Remélték, hogy most már végre jó 
irányba változik a rendszer. Sajnos meg kellett tapasztaniuk, a világi 
hatalom átalakulhat, de nem igen változik annak természete. Vi-
szont a lelkészváltás, a már reménytelennek tűnő helyzetben még is 
megoldódott. Isten ismét meghallgatta híveinek könyörgését, nem 
azért mert eddigi munkájuk alapján megérdemelték, hanem mert 
hittek és az egyházat biztos alapokra építették. „Kérjetek és adatik 
nektek, keressetek és találtok...”(Máté:7,7.) Steinbach József fiatal 
lelkész minden tekintetben megfelelt az elvárásoknak. 1991-ben 
iktatták be hivatalába. Az egyház vezetői, tagsága egyöntetűen 
örömmel és hálatelt szívvel fogadták új lelkipásztorukat és minden 
segítséget megadtak munkájához. Isten ajándékaként megadatott, 
hogy Bolla Ferenc lelkész és Erdődi András gondnok „felügyelhet-
ték” a kezdeti munkálatokat, szolgálatot. Alapítványt hoztak létre 
(Dr. Farkas Miklós), melynek kuratóriumi tagja volt Erdődi András 
is. Felépült az új parókia, lelkészlakás (telefon, gézbekötés). Új pa-
dokkal, orgonával, ezüstkelyhekkel gyarapodott a templom. Elkez-
dődött a modernizáció, digitális harangozó óra, számítógép beszer-
zésével. Az egyházi élet megélénkült, bővültek a gyülekezeti 
alkalmak, újság készült. Megkezdődtek a nyári üdültetések. A hit-
tanoktatás, hittan tábor, a fiatalok bibliaórája a fiatalokat szólította 
meg. Új kapcsolatok épültek belföldön és külföldiekkel. Steinbach 
József prédikációi olyan közvetlenek és közérthetően szóltak, hogy 
egyre többen igyekeztek azt meghallgatni. Nőtt a templomba járók 
száma… A lendületes és ígéretes munka közben szólította magához 
az Úr, balatonalmádi református egyház első és igaz lelkipásztorát, 
Bolla Ferencet. 1997 januárjában hunyt el. Ugyanez év júniusában 
tért meg mennyei Atyjához Erdődi András gondnok is. Hamvait a 
vörösberényi református temetőben, felesége hamvai mellé helyez-
ték örök nyugalomra. Erdődi András élete összefonódott az almádi 
egyház közösségével. Szűkszavú, nagy munkabírású, hű, céltudatos 
állhatatos (nyakas), családszerető ember volt. Hitte és meg is bizo-
nyosodott arról, hogy az élet forrása Jézus Krisztus… akik Őt köve-
tik, azoknak lesz élete a földön és a mennyben. Síremlékén a felirat 
hirdeti: „Isten közel...”  „Akié a Fiú, azé az élet...” (Ján: 3,36). Élet 
gyógyulás (testi, lelki) csak Krisztusban való hit által lehetséges. Ez 
az üzenete népünknek is. Mára a magyarság rendkívül mélyre süly-
lyedt testileg, lelkileg, erkölcsileg. Cél a felelőtlen, csak magával tö-
rődő, fogyasztásközpontú tömegember kialakítása, aki mindent 
megvesz, még a saját önmegsemmisítését is. Fogyunk, pusztulunk. 
Jézus Krisztus ígérete: „aki hozzám fordul, ki nem vetem.” Nincs 
olyan rossz helyzet, amiből Istennel ne találnánk meg a kiutat. 
Nemzetünk számára is csak az őszinte megtérés marad az életre. 
Keressük z istenfélő emberek társaságát, hogy egymást segítve, 
együtt kérjük el Istentő népünk számára is a kegyelmet.

Írta: Erdődi Rudolf (Győr, 2012) 

A SZERETETHIMNUSZ PARAFRÁZISA 
2017 ÁDVENTJÉN 

Legyek bárki: ügyvéd, orvos, kétkezi munkás, tanár, lakatos, pap, 
mérnök, juhokat terelő pásztor, utca seprő, színész vagy bányász, ha 
szeretet nincs bennem semmi, sőt senki vagyok! Legyek befolyásos 
ember, legyek milliomos, sőt milliárdos, ha szeretet nincs bennem 
semmi és senki vagyok. Osszam szét bár egész vagyonomat, ves-
sem oda minden krajcáromat az utolsó fillérig az emberiesség álarca 
mögé rejtőző – valójában a keresztény társadalmakat felforgató – 
szervezeteknek, ha szeretet nincs bennem senki és semmi vagyok!  
Tudjam bár csodálatos, megható szavakkal hirdetni a szabadság 
eszméjét, tudjak hitet tenni a korlátokat, törvényeket nem isme-
rő gondolkodás mellett, ha szeretet nincs bennem, semmi és senki 
vagyok. Tudjak bár nagy ívű terveket szőni egy nemzetek, kultú-
rák, vallások feletti világ eszméjéről, amely mindent és mindenkit 
egy olvasztó tégelybe összeönt, ha szeretet nincs bennem, semmi és 
senki vagyok! Legyek bár nagyon toleráns, megértő, elfogadó és ön-
zetlen mindenkivel, miközben saját családomat, keresztény hitemet 
és nemzetem jövőjét könnyedén kockára teszem csak zengő érc és 
pengő cimbalom vagyok. Ismerjek bár minden tudományt, beszél-
jek öt-hat nyelven, íveljen magasra karrierem, ha a történelem tény-
szerű eseményeit nem tudom értelmezni, mit sem használ nekem. 

A szeretet türelmes, de nem ostoba. A szeretet jóságos, de nem 
vak. A szeretet nem féltékeny, de féltve őrzi az életét hordozó hitet. 
A szeretet nem kérkedik, de hősiesen kiáll az életét megtartó értékek 
mellett. A szeretet nem gőgösködik, de nem is esztelen, aki moso-
lyogva nézi gyökereinek elmetszését. A szeretet nem kihívó, de nem 
is bárgyú, akivel bármit meg lehet tenni. A szeretet nem keresi csak 
a maga igazát, de a megtalált igazság mellett szilárdan kiáll. A szere-
tet nem gerjed haragra, de az igazságosságért szót emel. A szeretet a 
sértést nem tartja számon, de a sértőnek bátran megfelel! 

A szeretet nem örül a gonoszságnak, hanem örül az igazság győ-
zelmének. Mindent eltűr, mindent remél, mindent elvisel. A szere-
tet nem szűnik meg sohasem.

A Megtestesült Szeretet erejében és irgalmában bízva kívánok 
mindenkinek áldott Karácsonyt!

János atya
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Márton nap Balatonalmádiban

Balatonalmádiban Márton napján az EFOP 1.3.5 16-2016-
00503 pályázat keretében a Magocskák alapítvány szervezésével 
izgalmas családi délután zajlott le a Pannóniában.

A Pannóniába rendezte a Magocskák Alapítvány az egyházi tá-
mogatás keretében a Márton napi kézműves és lámpás felvonulás 
délutánját. A rendezvény nagy létszámmal és jó hangulatban zaj-
lott, a város aprja-nagyját fiatalokat és öregeket is megmozdítva. 
Márton napjához kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vettek 
részt az érdeklődők, melyet számos ügyességi feladat egészített ki. 
Szent Márton életének fő állomásait egy csodaszép óriás társasjá-
tékon keresztül ismerhették meg a résztvevők. A szervezők célja, 
hogy Szent Mártont nem csak ünnepelni, hanem követni és szel-
lemiségét továbbadni is szeretnék. Ezért azok a gyerekek, akik szü-
leikkel végigjárták a feladatokat, Márton kiflijét kapták jutalmul. 
A dupla kiflijüket – Márton példáját, szellemiségét követve – a 
gyerekek megoszthatták a rászoruló gyerekekkel. Az itt felajánlott 
„félkifliket” a Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével juttatják 
el a rászorulócsaládoknak. 

A egyházi pályázat egyik fő célkitűzése az önkéntesség elő-
re mozdítása a rendezvény keretében nagy hangsúlyt kapott. 
Sok diák és szülő is segített a zökkenő mentes lebonyolításban. 
A rendezvény közel 400 ember részvételével hangulatos, Balaton 
parti lámpás felvonulással zárult, amely minden részt vevőnek em-
lékezetes élmény maradt.

19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Almádi a bauxitkutatás központja XV.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 1. 

A címben jelzett tevékenységet ketten, Hegedűsné Dr. Koncz Mar-
git akkori kolléganőmmel (aki a vállalat utolsó másfél évtizedében 
e részleg vezetője is volt) mutatjuk be. Szomorú, hogy akik erre 
hivatottabbak lettek volna, Vizy Béla és Hőriszt György, ezt már nem 
tehetik meg.

Bevezetőként néhány fogalom tisz-
tázása és egy kis történelmi visszapil-
lantás következik.

A Karszt-hegységben a múlt szá-
zad elején tanulmányozott sajátos 
morfológiai folyamatokról elnevezve, 
a karszt kőzetek Magyarország hegy-
vidéki területének felén megtalálha-
tóak, többnyire a földtörténeti kö-
zépkorban keletkezett meszes tengeri 
üledékeket (mészkövek, dolomitok) 
soroljuk ide. 

A karsztosodó kőzetek repedezett–
oldott üregeiben, hézagaiban jelenlé-
vő (tárolt, mozgó) felszín alatti vizet 
nevezzük karsztvíznek, illetve a Du-
nántúli Középhegység döntően felső 
triász mészkő-dolomitjának vizét 
főkarsztvíznek.

Sajátos természeti környezetükben a karsztvizekkel már az ókori 
görög filozófusok is foglalkoztak. Pl. Arisztotelész (i.e. 384–322) azt 
tanította, hogy a felszín alatti víz bonyolult, tekervényes, szivacssze-
rű járatokban van, és ez a víz jelenik meg a forrásokban. Ez a leírás 
lényegét tekintve ma is helytálló.

Ismert, hogy a mészkövek, dolomitok általában igen jól vezetik 
a vizet a törések, a szénsavas víz oldó hatása által a karsztosodási 
folyamat során tágított hasadékok és üregek mentén. A felszínre 
bukkanó karsztos kőzetekbe („nyílt karszt”) a csapadék legnagyobb 
részben közvetlenül és gyorsan szivárog be, ezért a karsztvizek után-
pótlása igen jó. A karsztos képződményeket több helyütt takarják 
rossz vízvezető képződmények, a hegyvidékek peremein pedig na-
gyobb vastagságban fedik fiatalabb üledékek („fedett karszt”).

A hegységperemeken, nagyobb mélységi karsztos képződmények-
ből származóan, már hévizeket is találunk, amelyek egy része az is-
mert termálkarszt-forrásokban (Hévíz, Budapest, Eger stb.) lép a 
felszínre. 

A folyadékmozgásra esetünkben is érvényes a fizikából ismert 
közlekedőedények törvénye. 

Magyarországon a bányászatot veszélyeztető felszín alatti víz elle-
ni védekezés (bányavízvédelem) közel egyidős a bányászattal. Még 

Nyirád–Iza I. szállítóakná-
ból kiemelt víz hozamának 
mérése bukógáttal

néhány száz évvel ezelőtt is, az aknákban összegyűlt vizet kézi erő-
vel, bödönökkel, zsákokkal emelték ki. A ma is használatos „víz-
emelés” szó akkoriban ténylegesen „emelést” jelentett.

A probléma súlyát jelzi, hogy a XVII. század második felében a 
selmecbányai bányákban több mint ezer ember és háromszáznál is 
több ló dolgozott a vízemelésen.

Mostani osztályozás szerint ez volt az ún. „passzív” vízvédelemi 
mód (amikor csak az aknákon keresztül a fakadó vizet távolítják el). 
De alkalmazták az ún. „aktív” vízvédelmet is (amikor a vízmentesí-
tést már a bányaművelést megelőzően megteszik). Ennek módszere 
az „altárókkal” való megcsapolás–víztelenítés volt. (Altárók az erre 
alkalmas hegyvidékeken a völgyek aljáról kiinduló, olykor több ki-
lométer hosszú bányavágatok, alagutak, amelyeket enyhe emelke-
déssel hajtottak ki a bányaműveletek alá.)

Lényegében e két módszer modern változatai és kombinációi ke-
rültek esetünkben is alkalmazásra. 

Előzmények, adottságok (csak a nyirádi előfordulásra kitérve)
A karsztvíz és a bauxittelepek (lencsék) elhelyezkedésére jellemző, 

hogy a karsztvíz zavartalan állapotú szintje 176 m-es tengerszint fe-
letti magasságban (a Balti tenger szintjéhez viszonyítva) volt. E szint 
alatt, kisebb-nagyobb mélységben települt a triász dolomit tektoni-
kus-karsztos mélyedéseiben a bauxitlencsék több mint 90 százaléka. 

A mélység felé fokozatosan eltolódó bauxitbányászatnak főleg a 
dolomitban tárolódó–mozgó karsztvízzel gyűlt meg a baja. A karszt-
víznek a beszivárgó csapadékból történő utánpótlása részben a helyi 
vízvezető fedőrétegen keresztül, de inkább a Nyirádi–medencétől 
K-re eső, a felszíni kibúvásban meglévő dolomitterületeken át va-
lósult meg. Áramlásának iránya a megcsapolási helyek felé mutat. 
Esetünkben az Eger-patak (e menti források), a Tapolcai-meden-
ce (forrásai és vízvezető kőzetei), a Lesence-patak, a gyepűkajáni 
Melegvíz I–II források említhetők, ill. a bányászati megcsapolási 
pontok (aknák, vágatok, később a nagyátmérőjű kutak). 

A nyirádi területen 1950-ben a Táncsics-bányában az ismert 
karsztvízszint felett kb. fél méterrel kihajtott vágatot egy esős idő-
szak után megemelkedő karsztvíz 4–5 m3/ perces hozamú vízbetö-
réssel elárasztotta. Az Iza–I. bányában 1955-ben egy 4–5 m3/ perces 
vízbetörést még sikerült elzárni, de egy év múlva a bányát egy 17 
m3/ perces vízbetörés már elöntötte, víz alá került maga a szivaty-
tyútelep is. 

A passzív vízvédelem alkalmatlansága miatt 1958-ban az aktív 
vízvédelmi módra (azaz a karsztvíz célirányos megcsapolásával, elő-
zetes vízszintsüllyesztéssel biztosítani a bauxit „szárazon” történő 
letermelhetőségét) való átállás mellett döntöttek. 

Nyerges Lajos
okl. bányageológus mérnök

Fúrómag, a kőzet elcementálódott repedései és egy kalcitos falú 
vízjárat 

Vízjárat metszete fúrómag darabon

Vidra SE Balatonalmádi, novemberi 
eredmények - ÚSZÁS 

2017. november 11-én egyesületünk, a Vidra SE Balatonalmádi 
úszói Tatabányán képviselték városunkat. A Márton napi Kupán 
200 versenyző küzdött a helyezésekért. Tőlünk 6 versenyző indult 
gyermek korosztályban. Az úszóink nagyon kitettek magukért, csa-
patversenyben az előkelő 4. helyezést érték el. Egyéni eredménye-
ink a következők lettek: Szántó Benedek (2006) 200 vegyes 5. 
helyezés, 200 hát 3. helyezés - bronzérem, 200 mell 3. helyezés 
- bronzérem. Farkas Luca (2007) 200 vegyes 4. helyezés, 200 hát 
6. helyezés, 200 mell 6. helyezés. Szántó Dániel (2008) 200 hát 6. 
helyezés, 200 mell 2. helyezés - ezüstérem, 200 gyors 4. helyezés. 
Csempesz Lara (2005) 200 hát 6 helyezés, 200 mell 5. helyezés. 

2017. november 18-án rendhagyó módon elkezdődött a 4 for-
dulóból álló Úszósuli Körverseny Kupasorozat, melynek 1. for-
dulóján vettünk részt Pápán. A kupasorozathoz idén Vas megye 
is csatlakozott, így népesebb versenyeknek nézünk elébe. Egyesü-
letünk 23 fővel vett részt a versenyen, ahol a legkisebbek, a 2012-
ben született úszóink is részt vettek, de a legnagyobbak is, egészen 
a 2000-es születésűkig. Nagy élmény volt számunkra, hogy azok 
a gyerekek, akik nyáron tanultak még csak úszni, már részt tud-
tak venni egy ilyen megmérettetésen, és nagy izgalommal várták 
az indulást jelentő sípszót a rajtkövön. Nekünk edzőknek ez jelenti 
a legnagyobb bizonyosságot, hogy érdemes a sporttal foglalkozni, 
és várni a következő generációt, akit megtaníthatunk úszni, illetve 
akikkel megszerettethetjük ezt a sportágat. Résztvevőink és eredmé-
nyeink a következők lettek, a versenyen az első 6 helyezettet díjaz-
ták: Gondos Gergely (2012) 25 gyors 1. helyezés - aranyérem, 
25 hát 1. helyezés - aranyérem, 25 mell 1. helyezés - aranyérem. 
Bruckner Kristóf (2006) 50. gyors 6. helyezés, 50 hát 5. helyezés. 
Kovács Zsombor (2009) 50 gyors 5. helyezés, 50 hát 6. helye-
zés, 50 mell 3. helyezés - bronzérem. Márton András (2010) 50 
gyors 5. helyezés, 50 hát 6. helyezés, 50 mell 6. helyezés. Csempesz 
Lara (2005) 50 gyors 2. helyezés - ezüstérem, 50 hát 3. helye-
zés - bronzérem, 50 mell 3. helyezés - bronzérem. Farkas Luca 
(2007) 50 gyors 2. helyezés - ezüstérem, 50 hát 5. helyezés, 50 
mell 5 helyezés. Kiss Luca Mária (2008) 50 gyors 5. helyezés, 50 
mell 1. helyezés - aranyérem. Bognár Balázs (2002) 100 gyors 
2. helyezés - ezüstérem, 100 mell 2. helyezés - ezüstérem, 100 
hát 2. helyezés - ezüstérem, 100 vegyes 3. helyezés - bronzérem. 
Vörös András (2000) 100 gyors 3. helyezés - bronzérem, 100 
hát 4. helyezés. Csalló Bulcsú (2011) 25 hát 6. helyezés, 25 mell 
5. helyezés. Gondos Luca (2007) 50 hát 2. helyezés - ezüstérem, 
50 mell 3. helyezés - bronzérem. Márton Lili (2008) 50 hát 6. 
helyezés. Bognár Bence (2011) 25 mell 6. helyezés. Kiss Csanád 
(2010) 50 mell 4. helyezés. 
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Márton nap Balatonalmádiban

Balatonalmádiban Márton napján az EFOP 1.3.5 16-2016-
00503 pályázat keretében a Magocskák alapítvány szervezésével 
izgalmas családi délután zajlott le a Pannóniában.

A Pannóniába rendezte a Magocskák Alapítvány az egyházi tá-
mogatás keretében a Márton napi kézműves és lámpás felvonulás 
délutánját. A rendezvény nagy létszámmal és jó hangulatban zaj-
lott, a város aprja-nagyját fiatalokat és öregeket is megmozdítva. 
Márton napjához kapcsolódó kézműves foglalkozásokon vettek 
részt az érdeklődők, melyet számos ügyességi feladat egészített ki. 
Szent Márton életének fő állomásait egy csodaszép óriás társasjá-
tékon keresztül ismerhették meg a résztvevők. A szervezők célja, 
hogy Szent Mártont nem csak ünnepelni, hanem követni és szel-
lemiségét továbbadni is szeretnék. Ezért azok a gyerekek, akik szü-
leikkel végigjárták a feladatokat, Márton kiflijét kapták jutalmul. 
A dupla kiflijüket – Márton példáját, szellemiségét követve – a 
gyerekek megoszthatták a rászoruló gyerekekkel. Az itt felajánlott 
„félkifliket” a Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével juttatják 
el a rászorulócsaládoknak. 

A egyházi pályázat egyik fő célkitűzése az önkéntesség elő-
re mozdítása a rendezvény keretében nagy hangsúlyt kapott. 
Sok diák és szülő is segített a zökkenő mentes lebonyolításban. 
A rendezvény közel 400 ember részvételével hangulatos, Balaton 
parti lámpás felvonulással zárult, amely minden részt vevőnek em-
lékezetes élmény maradt.

19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com
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Almádi a bauxitkutatás központja XV.
Bányavízvédelmi, hidrogeológiai munkák, kutatások 1. 

A címben jelzett tevékenységet ketten, Hegedűsné Dr. Koncz Mar-
git akkori kolléganőmmel (aki a vállalat utolsó másfél évtizedében 
e részleg vezetője is volt) mutatjuk be. Szomorú, hogy akik erre 
hivatottabbak lettek volna, Vizy Béla és Hőriszt György, ezt már nem 
tehetik meg.

Bevezetőként néhány fogalom tisz-
tázása és egy kis történelmi visszapil-
lantás következik.

A Karszt-hegységben a múlt szá-
zad elején tanulmányozott sajátos 
morfológiai folyamatokról elnevezve, 
a karszt kőzetek Magyarország hegy-
vidéki területének felén megtalálha-
tóak, többnyire a földtörténeti kö-
zépkorban keletkezett meszes tengeri 
üledékeket (mészkövek, dolomitok) 
soroljuk ide. 

A karsztosodó kőzetek repedezett–
oldott üregeiben, hézagaiban jelenlé-
vő (tárolt, mozgó) felszín alatti vizet 
nevezzük karsztvíznek, illetve a Du-
nántúli Középhegység döntően felső 
triász mészkő-dolomitjának vizét 
főkarsztvíznek.

Sajátos természeti környezetükben a karsztvizekkel már az ókori 
görög filozófusok is foglalkoztak. Pl. Arisztotelész (i.e. 384–322) azt 
tanította, hogy a felszín alatti víz bonyolult, tekervényes, szivacssze-
rű járatokban van, és ez a víz jelenik meg a forrásokban. Ez a leírás 
lényegét tekintve ma is helytálló.

Ismert, hogy a mészkövek, dolomitok általában igen jól vezetik 
a vizet a törések, a szénsavas víz oldó hatása által a karsztosodási 
folyamat során tágított hasadékok és üregek mentén. A felszínre 
bukkanó karsztos kőzetekbe („nyílt karszt”) a csapadék legnagyobb 
részben közvetlenül és gyorsan szivárog be, ezért a karsztvizek után-
pótlása igen jó. A karsztos képződményeket több helyütt takarják 
rossz vízvezető képződmények, a hegyvidékek peremein pedig na-
gyobb vastagságban fedik fiatalabb üledékek („fedett karszt”).

A hegységperemeken, nagyobb mélységi karsztos képződmények-
ből származóan, már hévizeket is találunk, amelyek egy része az is-
mert termálkarszt-forrásokban (Hévíz, Budapest, Eger stb.) lép a 
felszínre. 

A folyadékmozgásra esetünkben is érvényes a fizikából ismert 
közlekedőedények törvénye. 

Magyarországon a bányászatot veszélyeztető felszín alatti víz elle-
ni védekezés (bányavízvédelem) közel egyidős a bányászattal. Még 

Nyirád–Iza I. szállítóakná-
ból kiemelt víz hozamának 
mérése bukógáttal

néhány száz évvel ezelőtt is, az aknákban összegyűlt vizet kézi erő-
vel, bödönökkel, zsákokkal emelték ki. A ma is használatos „víz-
emelés” szó akkoriban ténylegesen „emelést” jelentett.

A probléma súlyát jelzi, hogy a XVII. század második felében a 
selmecbányai bányákban több mint ezer ember és háromszáznál is 
több ló dolgozott a vízemelésen.

Mostani osztályozás szerint ez volt az ún. „passzív” vízvédelemi 
mód (amikor csak az aknákon keresztül a fakadó vizet távolítják el). 
De alkalmazták az ún. „aktív” vízvédelmet is (amikor a vízmentesí-
tést már a bányaművelést megelőzően megteszik). Ennek módszere 
az „altárókkal” való megcsapolás–víztelenítés volt. (Altárók az erre 
alkalmas hegyvidékeken a völgyek aljáról kiinduló, olykor több ki-
lométer hosszú bányavágatok, alagutak, amelyeket enyhe emelke-
déssel hajtottak ki a bányaműveletek alá.)

Lényegében e két módszer modern változatai és kombinációi ke-
rültek esetünkben is alkalmazásra. 

Előzmények, adottságok (csak a nyirádi előfordulásra kitérve)
A karsztvíz és a bauxittelepek (lencsék) elhelyezkedésére jellemző, 

hogy a karsztvíz zavartalan állapotú szintje 176 m-es tengerszint fe-
letti magasságban (a Balti tenger szintjéhez viszonyítva) volt. E szint 
alatt, kisebb-nagyobb mélységben települt a triász dolomit tektoni-
kus-karsztos mélyedéseiben a bauxitlencsék több mint 90 százaléka. 

A mélység felé fokozatosan eltolódó bauxitbányászatnak főleg a 
dolomitban tárolódó–mozgó karsztvízzel gyűlt meg a baja. A karszt-
víznek a beszivárgó csapadékból történő utánpótlása részben a helyi 
vízvezető fedőrétegen keresztül, de inkább a Nyirádi–medencétől 
K-re eső, a felszíni kibúvásban meglévő dolomitterületeken át va-
lósult meg. Áramlásának iránya a megcsapolási helyek felé mutat. 
Esetünkben az Eger-patak (e menti források), a Tapolcai-meden-
ce (forrásai és vízvezető kőzetei), a Lesence-patak, a gyepűkajáni 
Melegvíz I–II források említhetők, ill. a bányászati megcsapolási 
pontok (aknák, vágatok, később a nagyátmérőjű kutak). 

A nyirádi területen 1950-ben a Táncsics-bányában az ismert 
karsztvízszint felett kb. fél méterrel kihajtott vágatot egy esős idő-
szak után megemelkedő karsztvíz 4–5 m3/ perces hozamú vízbetö-
réssel elárasztotta. Az Iza–I. bányában 1955-ben egy 4–5 m3/ perces 
vízbetörést még sikerült elzárni, de egy év múlva a bányát egy 17 
m3/ perces vízbetörés már elöntötte, víz alá került maga a szivaty-
tyútelep is. 

A passzív vízvédelem alkalmatlansága miatt 1958-ban az aktív 
vízvédelmi módra (azaz a karsztvíz célirányos megcsapolásával, elő-
zetes vízszintsüllyesztéssel biztosítani a bauxit „szárazon” történő 
letermelhetőségét) való átállás mellett döntöttek. 

Nyerges Lajos
okl. bányageológus mérnök

Fúrómag, a kőzet elcementálódott repedései és egy kalcitos falú 
vízjárat 

Vízjárat metszete fúrómag darabon

Vidra SE Balatonalmádi, novemberi 
eredmények - ÚSZÁS 

2017. november 11-én egyesületünk, a Vidra SE Balatonalmádi 
úszói Tatabányán képviselték városunkat. A Márton napi Kupán 
200 versenyző küzdött a helyezésekért. Tőlünk 6 versenyző indult 
gyermek korosztályban. Az úszóink nagyon kitettek magukért, csa-
patversenyben az előkelő 4. helyezést érték el. Egyéni eredménye-
ink a következők lettek: Szántó Benedek (2006) 200 vegyes 5. 
helyezés, 200 hát 3. helyezés - bronzérem, 200 mell 3. helyezés 
- bronzérem. Farkas Luca (2007) 200 vegyes 4. helyezés, 200 hát 
6. helyezés, 200 mell 6. helyezés. Szántó Dániel (2008) 200 hát 6. 
helyezés, 200 mell 2. helyezés - ezüstérem, 200 gyors 4. helyezés. 
Csempesz Lara (2005) 200 hát 6 helyezés, 200 mell 5. helyezés. 

2017. november 18-án rendhagyó módon elkezdődött a 4 for-
dulóból álló Úszósuli Körverseny Kupasorozat, melynek 1. for-
dulóján vettünk részt Pápán. A kupasorozathoz idén Vas megye 
is csatlakozott, így népesebb versenyeknek nézünk elébe. Egyesü-
letünk 23 fővel vett részt a versenyen, ahol a legkisebbek, a 2012-
ben született úszóink is részt vettek, de a legnagyobbak is, egészen 
a 2000-es születésűkig. Nagy élmény volt számunkra, hogy azok 
a gyerekek, akik nyáron tanultak még csak úszni, már részt tud-
tak venni egy ilyen megmérettetésen, és nagy izgalommal várták 
az indulást jelentő sípszót a rajtkövön. Nekünk edzőknek ez jelenti 
a legnagyobb bizonyosságot, hogy érdemes a sporttal foglalkozni, 
és várni a következő generációt, akit megtaníthatunk úszni, illetve 
akikkel megszerettethetjük ezt a sportágat. Résztvevőink és eredmé-
nyeink a következők lettek, a versenyen az első 6 helyezettet díjaz-
ták: Gondos Gergely (2012) 25 gyors 1. helyezés - aranyérem, 
25 hát 1. helyezés - aranyérem, 25 mell 1. helyezés - aranyérem. 
Bruckner Kristóf (2006) 50. gyors 6. helyezés, 50 hát 5. helyezés. 
Kovács Zsombor (2009) 50 gyors 5. helyezés, 50 hát 6. helye-
zés, 50 mell 3. helyezés - bronzérem. Márton András (2010) 50 
gyors 5. helyezés, 50 hát 6. helyezés, 50 mell 6. helyezés. Csempesz 
Lara (2005) 50 gyors 2. helyezés - ezüstérem, 50 hát 3. helye-
zés - bronzérem, 50 mell 3. helyezés - bronzérem. Farkas Luca 
(2007) 50 gyors 2. helyezés - ezüstérem, 50 hát 5. helyezés, 50 
mell 5 helyezés. Kiss Luca Mária (2008) 50 gyors 5. helyezés, 50 
mell 1. helyezés - aranyérem. Bognár Balázs (2002) 100 gyors 
2. helyezés - ezüstérem, 100 mell 2. helyezés - ezüstérem, 100 
hát 2. helyezés - ezüstérem, 100 vegyes 3. helyezés - bronzérem. 
Vörös András (2000) 100 gyors 3. helyezés - bronzérem, 100 
hát 4. helyezés. Csalló Bulcsú (2011) 25 hát 6. helyezés, 25 mell 
5. helyezés. Gondos Luca (2007) 50 hát 2. helyezés - ezüstérem, 
50 mell 3. helyezés - bronzérem. Márton Lili (2008) 50 hát 6. 
helyezés. Bognár Bence (2011) 25 mell 6. helyezés. Kiss Csanád 
(2010) 50 mell 4. helyezés. 
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Az ünnep legyen ünnep!
Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt találkoz-

hatunk az ünnepi készülődéssel. A lelkünk fényesítése közben talán 
érdemes átgondolni, milyen jót vagy kevésbé jót tettünk az év során, 
mennyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy hányszor bántottuk meg 
őket.

 Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő évbe 
való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett ajándéknál. Az 
elmaradt öleléséket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szívből jövő 
mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel és sok-sok meleg öleléssel igen!

Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértéssel, 
elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi 
vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik 
meg, mert azt egy életre szóló élményként viszik magukkal!

A vásárlás, nem csak karácsony tájékán, hanem az év bármely idő-
szakában a tolvajok, zsebesek, trükkös tolvajok, csaló árusok, interne-
tes csalók számára kiváló alkalom a „megélhetésre”. A sikereik alap-
ja, hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak 
mondott termékeket, amelyekkel szeretnénk meglepni magunkat 
vagy szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek gyakran ócska, 
elfogadhatatlan minőségű, kétes műszaki állapotú, az elvárásoknak 
egyáltalán nem megfelelő árucikkek. Ami persze - csak az üzlet meg-
kötését követően – az elérhetetlen eladó távozása után derül ki!

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha 
•	 ha a házalók vagy az internetes oldalak feltűnően olcsón akarnak 

értékesnek látszó tárgyakat eladni, 
•	 amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy 

mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek 
vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

•	 ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba áru-
cikkek megmutatásának ürügyével,

•	 ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg felnőtt 
vagy gyermek, esetleg szervezet nevében pénztámogatást gyűjt.
A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős” 

árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökkent az utólag meg-
gondolt vásárlások száma.

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk 
meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak 
indulva - a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény 
áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
•	 mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-

záférhető, 
•	 a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya 

mellett,  
•	 a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utas-

terét a csomagtartóban történő pakolás közben zárva tartjuk. 
•	 megbízható helyen vásárolunk, ami alapja a reklamációnak, a ga-

rancia érvényesítésének! 
Télen is közlekedünk!

Az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen ma-
gával hozza. A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés 
elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
•	 A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek vilá-

gítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 
•	 A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó folya-

dék feltöltése mellett 
•	 itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok 

alatt a nyári gumi már nem nyújt biztonságot.
•	 A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezeté-
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Ha egy életre szóló élményt, emléket szeretnél ajándékozni 
szeretteidnek, barátaidnak most itt a lehetőség. Szeretettel vár 

benneteket a Monika Heizer Photography Balatonalmádiban egy jó 
hangulatú fotózásra. Árakról és időpontokról érdeklődni telefonon vagy 

Facebookon lehet.  
Telefon:30/431-5121, www.facebook.com/MonikaHeizerPhotography/

si tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel 
járó balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem megfe-
lelően megválasztott sebesség okozza. 

•	 A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás megelőzését 
szolgálja.

•	 Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érde-
mes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.
Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegen-

dő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.
Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak a fenti figyel-

meztetések, felhívások vásárlás és közlekedés témájában, de mégsem 
lehet elégszer elmondani, ahogy azt kollégáim és saját tapasztalataim 
is mutatják.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Mire az újságot Önök megkapják, a karácsonyi és újévi készülődé-

sek javában folynak. Mindenki az ajándékok, beszerzésével foglalko-
zik, és elfeledkezik arról, hogy ilyenkor a zsebtolvajok, vagy az utcai 
árusok egy része ugrásra készen vár, hol tud valakit becsapni. Igen, 
mert azt gondoljuk, hogy ha olcsó, akkor meg kell venni. Nem így 
van. Sajnos a vége az, hogy már megint becsaptak. Kérem, hogy mel-
lőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén vásárlását. Bolti vásár-
lásnál és tulajdonképpen minden esetben a pénztárcát egy belső, vagy 
jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne 
derüljön ki, még mennyi pénz van a tárcában. Higgyék el, vannak, 
akik ezt figyelik, majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó 
alkalommal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen 
esetek, és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..

Vigyázzunk a karácsonyfa állítással, aki nem biztos a dolgában hív-
jon segítséget a balesetek elkerülése miatt. Vigyázzunk magunkra és 
szeretteinkre, hogy az ünnepek családi légkörbe mindenki megelége-
désére történjen.

De vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, gyerekek, 
akik a karácsony ünnepén is egyedül vannak, lesznek, lehetőség 
szerint keressük meg Őket, és vigyük el hozzájuk a karácson ün-
nepének szeretetét. Tegyük ezt azért is, mert nem tudhatjuk, hogy 
mi mikor kerülhetünk hasonló helyzetbe.  
Közlekedés:

Veszélyes!!! Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak, a gyalogosokat is nehezebb észrevenni. Lehetőség szerint 
a járőrszolgálatokat fokozzuk, hogy szükség esetén segíteni tudjunk. 
A polgárőrség tagjai azt javasolják azt Önök számára, hogy álljanak 
át az őszi-téli közlekedési viszonyokra, vegyenek vissza a sebességből, 
sokkal, nagyobb türelemmel legyenek egymással szembe. A téli gumi 
cserérre is fel lehet készülni.

Ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat, lát, hívja a rendőr-
séget, vagy bennünket, polgárőröket. Lehetőség szerint csak szám-
lával 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. 

Szeretnénk, ha az elkövetkezőben, sem történne - bár ki sérelmére 
- elkövetett bűncselekmény. Minden kedves balatonalmádiban la-
kónak, kiemelten a polgárőrségnek segítséget nyújtóknak – Isten 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és gazdag Boldog Újévet kívánok 
magam és a tágság nevében.

Kívánjuk, hogy az újév - az összefogás, egymás meg értése, éve 
legyen. A gyűlölet, valamint a mások kiszorítása - szavak és tettek 
tűnjenek el életünkből. Ez csak rajtunk múlik.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba, elnök

Balatonalmádiban a Wesselényi strand 
közelében, a Buszpályaudvar és a 

Határcsárda között tulajdonostól téglából 
vagy kőből épített, egyszoba halos vagy 

kétszobás nyaralót vásárolnék
kb. 27.900.000 forintért.

Érdeklődni: +36/30/865-33-10

Tisztelt Balatonalmádi és 
környékbeli Polgárok!

„Amikor elvitték a szociáldemokratákat, hallgattam, 
mert nem voltam szociáldemokrata. Amikor elvitték 
a szakszervezetiseket, nem tiltakoztam, hiszen nem 
voltam szakszervezetis. Amikor elvitték a zsidókat, nem 
tiltakoztam, hiszen nem voltam zsidó. Amikor engem 
vittek el, már nem volt, aki tiltakozhatott.”   
	 	 	 	 Martin	Niemöller	...
Szeretnénk	 létrehozni	 a	 környezetünkben	 egy	 olyan	
gondolkodó	 polgárokból	 álló	 társaságot,	 akik	 aggódva	
figyelik	a	körülöttünk	zajló	eseményeket,	s	van	véleményük	
is	róla	és	tenni	is	hajlandóak	azért,	hogy	ez	megváltozzon.		
Elképzelésünk	 szerint	 rendszeresen	 összeülnénk,	 hogy	
megbeszéljük	 nemcsak	 a	 hazánkban	 zajló	 folyamatokat,	
hanem	 a	 szűkebb	 lakókörnyezetünkben	 történő	
eseményeket.	
Aki	 a	 fenti	 idézetet	 napjainkban	 is	 időszerűnek	 gondolja	
(28	évvel	 a	pártállam	 (bukása?)	 után!),	 köztünk	a	helye.	
Mindenkire	számítunk,	világnézettől	függetlenül.
Találkozzunk	 személyesen	 is!	 Tudjuk	 (!)	 MI	 vagyunk	 a	
többség!
Ha	 egyetért	 ezekkel	 a	 gondolatokkal,	 kérjük	 e-mailben	

jelezzen	vissza.	Mindenki	véleménye	fontos	lehet.
koz.tarsasag.forum@gmail.com

Köszönjük
KÖZ-TÁRSASÁG
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Az ünnep legyen ünnep!
Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt találkoz-

hatunk az ünnepi készülődéssel. A lelkünk fényesítése közben talán 
érdemes átgondolni, milyen jót vagy kevésbé jót tettünk az év során, 
mennyi örömöt adtunk szeretteinknek, vagy hányszor bántottuk meg 
őket.

 Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő évbe 
való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett ajándéknál. Az 
elmaradt öleléséket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szívből jövő 
mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel és sok-sok meleg öleléssel igen!

Az együtt eltöltött idő legyen tartalmas, türelemmel, megértéssel, 
elfogadással teli! Ne a felgyülemlett feszültség levezetésének, a családi 
vitáknak adjunk teret, mert azt különösen a gyerekek nehezen élik 
meg, mert azt egy életre szóló élményként viszik magukkal!

A vásárlás, nem csak karácsony tájékán, hanem az év bármely idő-
szakában a tolvajok, zsebesek, trükkös tolvajok, csaló árusok, interne-
tes csalók számára kiváló alkalom a „megélhetésre”. A sikereik alap-
ja, hogy csalogatóan jó áron kínálnak jó minőségűnek, márkásnak 
mondott termékeket, amelyekkel szeretnénk meglepni magunkat 
vagy szeretteinket. A valóság azonban az, hogy ezek gyakran ócska, 
elfogadhatatlan minőségű, kétes műszaki állapotú, az elvárásoknak 
egyáltalán nem megfelelő árucikkek. Ami persze - csak az üzlet meg-
kötését követően – az elérhetetlen eladó távozása után derül ki!

Csak ismételhetem, hogy mindenképpen fogjunk gyanút, ha 
•	 ha a házalók vagy az internetes oldalak feltűnően olcsón akarnak 

értékesnek látszó tárgyakat eladni, 
•	 amikor telefonon ajánlanak kedvező lehetőséget gyapjú vagy 

mágneses ágynemű, ékszer, műszaki cikk, gyógyászati termékek 
vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra,

•	 ha egy idegen minden áron be akar jutni az otthonunkba áru-
cikkek megmutatásának ürügyével,

•	 ha valaki egyesület, jótékonysági szervezet, súlyosan beteg felnőtt 
vagy gyermek, esetleg szervezet nevében pénztámogatást gyűjt.
A termékbemutatókkal összekötött kirándulásokon történő, „rámenős” 

árusítást jogszabályban szigorították, ezzel talán csökkent az utólag meg-
gondolt vásárlások száma.

Az üzletek, piacok, kirakodóvásárok forgatagában se feledkezzünk 
meg arról, hogy - az ajándékokra szánt nagyobb összegekkel útnak 
indulva - a nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény 
áldozatává. 

Egy kis odafigyeléssel megelőzhető a baj, ha 
•	 mindig olyan helyre tesszük a pénztárcánkat, ahol nehezen hoz-

záférhető, 
•	 a bankkártya pin-kódját nem írjuk a tokra, nem tartjuk a kártya 

mellett,  
•	 a parkolóban nem tévesztjük szem elől értékeinket, a gépkocsi utas-

terét a csomagtartóban történő pakolás közben zárva tartjuk. 
•	 megbízható helyen vásárolunk, ami alapja a reklamációnak, a ga-

rancia érvényesítésének! 
Télen is közlekedünk!

Az évvége a telet, a havat is, de a hidegebb időt mindenképpen ma-
gával hozza. A megváltozott közlekedési feltételekre való felkészülés 
elsősorban a gépjárművek vezetőitől kíván több odafigyelést.
•	 A látási körülmények romlása szükségessé teszi a gépjárművek vilá-

gítóberendezéseinek gyakoribb ellenőrzését, tisztítását. 
•	 A műszaki állapot felülvizsgálata, fagyálló hűtő és ablakmosó folya-

dék feltöltése mellett 
•	 itt az ideje a gumicserének. A fagyos, jeges, nedves utakon, +7 fok 

alatt a nyári gumi már nem nyújt biztonságot.
•	 A rosszabb út- és látásviszonyok miatt célszerű lassítani a vezeté-
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Ha egy életre szóló élményt, emléket szeretnél ajándékozni 
szeretteidnek, barátaidnak most itt a lehetőség. Szeretettel vár 

benneteket a Monika Heizer Photography Balatonalmádiban egy jó 
hangulatú fotózásra. Árakról és időpontokról érdeklődni telefonon vagy 

Facebookon lehet.  
Telefon:30/431-5121, www.facebook.com/MonikaHeizerPhotography/

si tempón nagyobb követési távolságot tartva, hiszen a sérüléssel 
járó balesetek közel egy harmadát az útviszonyoknak nem megfe-
lelően megválasztott sebesség okozza. 

•	 A klímaberendezés karban tartása a belső párásodás megelőzését 
szolgálja.

•	 Téli felszerelésként jégmentesítőt, hóláncot, lapátot, takarót érde-
mes bekészíteni a gyakran és hosszabb utakon autózóknak.
Hosszabb útra indulva, elakadásra felkészülve tele tankkal, elegen-

dő folyadékkal, élelemmel, több takaróval célszerű elindulni.
Tudom, számtalanszor, számtalan helyen elhangoztak a fenti figyel-

meztetések, felhívások vásárlás és közlekedés témájában, de mégsem 
lehet elégszer elmondani, ahogy azt kollégáim és saját tapasztalataim 
is mutatják.

Stanka Mária r. őrnagy, Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Mire az újságot Önök megkapják, a karácsonyi és újévi készülődé-

sek javában folynak. Mindenki az ajándékok, beszerzésével foglalko-
zik, és elfeledkezik arról, hogy ilyenkor a zsebtolvajok, vagy az utcai 
árusok egy része ugrásra készen vár, hol tud valakit becsapni. Igen, 
mert azt gondoljuk, hogy ha olcsó, akkor meg kell venni. Nem így 
van. Sajnos a vége az, hogy már megint becsaptak. Kérem, hogy mel-
lőzzék a bizonytalan eredetű áruk, tűzifa, szén vásárlását. Bolti vásár-
lásnál és tulajdonképpen minden esetben a pénztárcát egy belső, vagy 
jól zárható zsebbe, táskába tegyük. Fizetéskor úgy fizessünk, hogy ne 
derüljön ki, még mennyi pénz van a tárcában. Higgyék el, vannak, 
akik ezt figyelik, majd követik a kiszemelt személyt, és egy adandó 
alkalommal megszerzik a tárcát. Almádiban nem jellemzőek az ilyen 
esetek, és hogy ez így is maradjon, ne adjunk esélyt erre senkinek..

Vigyázzunk a karácsonyfa állítással, aki nem biztos a dolgában hív-
jon segítséget a balesetek elkerülése miatt. Vigyázzunk magunkra és 
szeretteinkre, hogy az ünnepek családi légkörbe mindenki megelége-
désére történjen.

De vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, gyerekek, 
akik a karácsony ünnepén is egyedül vannak, lesznek, lehetőség 
szerint keressük meg Őket, és vigyük el hozzájuk a karácson ün-
nepének szeretetét. Tegyük ezt azért is, mert nem tudhatjuk, hogy 
mi mikor kerülhetünk hasonló helyzetbe.  
Közlekedés:

Veszélyes!!! Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak, a gyalogosokat is nehezebb észrevenni. Lehetőség szerint 
a járőrszolgálatokat fokozzuk, hogy szükség esetén segíteni tudjunk. 
A polgárőrség tagjai azt javasolják azt Önök számára, hogy álljanak 
át az őszi-téli közlekedési viszonyokra, vegyenek vissza a sebességből, 
sokkal, nagyobb türelemmel legyenek egymással szembe. A téli gumi 
cserérre is fel lehet készülni.

Ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat, lát, hívja a rendőr-
séget, vagy bennünket, polgárőröket. Lehetőség szerint csak szám-
lával 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. 

Szeretnénk, ha az elkövetkezőben, sem történne - bár ki sérelmére 
- elkövetett bűncselekmény. Minden kedves balatonalmádiban la-
kónak, kiemelten a polgárőrségnek segítséget nyújtóknak – Isten 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és gazdag Boldog Újévet kívánok 
magam és a tágság nevében.

Kívánjuk, hogy az újév - az összefogás, egymás meg értése, éve 
legyen. A gyűlölet, valamint a mások kiszorítása - szavak és tettek 
tűnjenek el életünkből. Ez csak rajtunk múlik.
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06 30 621-5320

Balogh Csaba, elnök

Balatonalmádiban a Wesselényi strand 
közelében, a Buszpályaudvar és a 

Határcsárda között tulajdonostól téglából 
vagy kőből épített, egyszoba halos vagy 

kétszobás nyaralót vásárolnék
kb. 27.900.000 forintért.

Érdeklődni: +36/30/865-33-10

Tisztelt Balatonalmádi és 
környékbeli Polgárok!

„Amikor elvitték a szociáldemokratákat, hallgattam, 
mert nem voltam szociáldemokrata. Amikor elvitték 
a szakszervezetiseket, nem tiltakoztam, hiszen nem 
voltam szakszervezetis. Amikor elvitték a zsidókat, nem 
tiltakoztam, hiszen nem voltam zsidó. Amikor engem 
vittek el, már nem volt, aki tiltakozhatott.”   
	 	 	 	 Martin	Niemöller	...
Szeretnénk	 létrehozni	 a	 környezetünkben	 egy	 olyan	
gondolkodó	 polgárokból	 álló	 társaságot,	 akik	 aggódva	
figyelik	a	körülöttünk	zajló	eseményeket,	s	van	véleményük	
is	róla	és	tenni	is	hajlandóak	azért,	hogy	ez	megváltozzon.		
Elképzelésünk	 szerint	 rendszeresen	 összeülnénk,	 hogy	
megbeszéljük	 nemcsak	 a	 hazánkban	 zajló	 folyamatokat,	
hanem	 a	 szűkebb	 lakókörnyezetünkben	 történő	
eseményeket.	
Aki	 a	 fenti	 idézetet	 napjainkban	 is	 időszerűnek	 gondolja	
(28	évvel	 a	pártállam	 (bukása?)	 után!),	 köztünk	a	helye.	
Mindenkire	számítunk,	világnézettől	függetlenül.
Találkozzunk	 személyesen	 is!	 Tudjuk	 (!)	 MI	 vagyunk	 a	
többség!
Ha	 egyetért	 ezekkel	 a	 gondolatokkal,	 kérjük	 e-mailben	

jelezzen	vissza.	Mindenki	véleménye	fontos	lehet.
koz.tarsasag.forum@gmail.com

Köszönjük
KÖZ-TÁRSASÁG
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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

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.



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

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.
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További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

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.
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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet 
kívánunk minden kedves olvasónknak! 

Balatonalmádi városában 
1937. szeptember 12-én 
Dalosünnepélyt rendeztek. 
Egy esemény margójára

A vármegyei bizottságok által szervezett dalosünnepeket az 1920-
as években a kritikusok színvonaltalannak tartották. Pethő Villő 
2011-ben megvédett doktori értekezésében kitér arra, hogy a kó-
rusoknak nem voltak képzett énekeseik, sem képzett karvezetőik. 
Ebben az időszakban, a szövetségekben téma volt az énekesek is-
kolázatlansága is. Ez a 30-as évekre megváltozott és a dalárdák által 
előadott művek minősége is nőtt. Az 1937-es Balatonalmádiban 
tartott rendezvény kapcsán a korabeli sajtó több dalkört kiemelt. 
Jóval magasabb volt a teljesítmény az átlagosnál a falusi dalárdák-
nak, kiemelendő közülük a Városlődi Római katolikus Vegyeskar, 
valamint a Mezőszentgyőrgyi Római katolikus Férfikar teljesítmé-
nye. Az iparos alakulatok közül kitűntek előadásukkal a veszprémi, 
devecseri és siófoki dalkörök, valamint Almádi férfi kara. 

Miután az egyesületek énekszámai lementek, azután került sor az 
emléktárgyak kiosztására, majd a veszprémi egyesületek összkara a 
Himnusz eléneklésével zárta a rendezvényt. Fél hatkor sétahangver-
seny kezdődött a Kioszknál. Miután vége lett a rendezvénynek az 
egyesületek hazatértek. 

A körlevél mellett még öt olyan dokumentum található a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum adattárában, melyek részben vagy egészben 
érintik és különböző adatokat tartalmaznak a Balatonalmádiban 
1937. szeptember 12-én rendezett dalosünnep történetével kapcso-
latosan.

Fogl Krisztián Sándor (történész)

Forrás:
LDM AD/66.1474.1 – 6.
Veszprémi Hírlap XLV. évf. 38. szám. 1937. szeptember 19.
Pethő Villő: Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform 
eleme, Szegedi Tudomány Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged, 
2011. (Doktori Disszertáció)
Schildmayer Ferenc: Balatonalmádi Dalkör, Új Almádi Újság, XI. szám, 
1998. november. 
Balatonalmádi, Régi képes levelezőlapokon, Schildmayer Ferenc (szerk.), 
Almádiért Alapítvány, Balatonalmádi 1998.
Leltári száma a dokumentumnak: 66.1474.3

Fülöp Lajos: Korcsolyázók 50 x 70 cm olaj farost

Az 1920-as években számos településen működött kórus. 
Balatonalmádiban is a Dalkör megalakulása erre az idő-
szakra tehető. Schildmayer Ferenc az Új Almádi Újság 
1998. novemberi számában írt cikket a településen 1926 
és 1932 között megvalósult dalosünnepekről. Jelen írá-
somban egy olyan történeti dokumentumot mutatok be, 
mely kapcsolódik egyrészt Balatonalmádi település törté-
netéhez, másrészt elsődleges forrásnak tekinthető az 1937. 
szeptember 12-én a városban megrendezett Dalosünnep 
eseménytörténeti elemzése szempontjából. A körlevél a 
Veszprémvármegyei Törvényhatósági Dalosbizottságtól 
származik augusztus 27-i keltezéssel, melyet minden – az 
eseményen résztvevő – daloskörnek elküldtek. Az ünne-
pély részletes programját a bizottság művészi és rendező albizottsága 
augusztus 16-i ülésén határozták meg. A vasúttal érkező egyesüle-
tek tagjai számára a MÁV 50%-os utazási kedvezményt biztosított. 
Egységesen 8 óra 24 perckor érkeztek meg az öreghegyi pályaud-
varra. A felvonuló dalosok a hősi emlékműhöz vonultak. (Ez a mű-
emlék, Györgyi Dénes tervei alapján vörös homokkőből épült az 
I. világháborúban elhunyt katonák emlékére. 1935. május 19-én 
avatták fel.) Itt Fejes Ödön Balatonalmádi község nyugalmazott 
számvevő főtanácsosa üdvözölte az egybegyűlteket. A rendezvény 
koszorúzással kezdődött, ahol az egyesületek közösen énekelték a 
„Hiszekegy”-et, Gaál Sándor királydíjas karnagy vezényletével majd 
ezt követően a Magyar Dalosegyesületek Országos Szövetségének 
ügyvezető igazgatója, dr. Eyssen Tibor helyezte el a Törvényható-
sági Dalosbizottság nevében a koszorút. A körlevélben olvasható, 
hogy a bizottság tagjai eredetileg tábori misét terveztek az irre-
denta örökmécsesnél, ám az időjárás keresztülhúzta számításukat. 
A szentmisét a balatonalmádi templomban, a bécsi Augustineum 
egykori növendéke dr. Wéber (Barthos) Pál veszprémi kanonok 
mutatta be. Szentbeszédében a magyar dalkultúrát és a hazaszerete-
tet hangsúlyozta. A fűzfőgyártelepi fúvószenekar, a devecseri, péti, 
városlődi és a vörösberényi római katolikus dalárdák egyházi éne-
kekkel járultak hozzá a szertartás ünnepélyességéhez. A dalosünnep 
művészi része délelőtt 11 órakor kezdődött a Pannónia teraszán. Az 
eseményt Tormay Béla a balatonalmádi fürdő elnöke nyitotta meg, 
ezt követően köszöntötték a vendég egyesületeket. Minden dalár-
da csak egy szabadon választott népdal-egyveleggel szerepelhetett. 
A fűzfői magyar egyenruhás dalosok, a sokszínű „dalos” sapkák, a 
városlődi vegyes kar népviseletbe öltözött női tagjai élénk színt ad-
tak a rendezvénynek. Az almádi és fűzfői gyermekkarok fellépését a 
közönség szeretettel fogadta. 

Érdekes a Veszprémi Hírlap cikkírójának azon megjegyzése, mely-
ben a gyermekek énekét a magyarság jövőjéért való imádságságnak 
nevezi. Magyarország közhangulatát, irodalmát, kultúráját a triano-
ni nemzetkatasztrófa nagymértékben meghatározta. Az ország jö-
vőjéért való fohász, a népviseletek, a magyar ruha mind a közösségi 
összetartozás szimbólumait jelentették. 

Balatonalmádi, városkép. „Családi Pensio” előterében a Györgyi Dénes által tervezett I. világháborús 
Hősi Emlékmű látható. Itt volt a koszorúzás helyszíne. Leltári szám: 71. 1948. Ezüst esőben száll le a karácsony, 

a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel.

  Kosztolányi Dezső


