
JÚNIUSJÚNIUS
ALMÁDI ÚJSÁG

Új 2018

Ballagó 8. osztály
Alsó sor balról jobbra: Gitta Panna, Dobos Adél, Plopp Fruzsina 
Barbara, Szöllősi Kíra, Kunné Solti Éva (osztályfőnök), Oláh Panna, 
Kalupka Dóra, Orbán Alexandra, Ficsor Zsófia
Második sor balról: Kalupka Regina, Győri Alíz, Huszka Laura, 
Varga Vivien, Ferenczi Kíra, Fűke Sebestyén
Harmadik sor balról: Sütő Marcell, Hartman Zsolt, Remsei Jákim 
Márk, Boda Bálint, Gulyás Péter Elemér, Nagy levente, Pethes 
Krisztián
Felső sor balról: Váncsa Richárd Gábor, Gyürüsi Károly, Bóta István 
Szabolcs, Komár Mihály István, Takács levente Ákos, Vadas Bálint

Vörösberényi Általános Iskola 

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8.a osztály
osztályfőnökök: Völgyi Zsuzsa, Czuczay Zoltánné
második sor: Németh Levente István, Hajdú Attila Zoltán, Hegedűs 
Csaba Olivér, Kovács Boldizsár Péter, Réger-Cserép Krisztofer, 
Kovács Noel, Pápai Dominik, Eöri Zsombor Gergely, Szintay 
Ágoston, Negro Ernő
első sor: Piller Luca, Kiss Kamilla Emília, Pápai Polli, Kapus Zsófia, 
Kiss Anna, Szabó Flóra Regina, Hitter Melinda, Ulapcsik Teodóra, 
Hebling Laura, Hódosi Borka Anna, Bolla Patrícia Pálma, Szabó 
Pálma

8.b osztály
osztályfőnökök: Imrei Kata, Nagy Judit
második sor: Horváth Martin, Dobos Barna, Dolezsai Mátyás, 
Fülöp Levente, Czabula Máté Huba, Varga Bálint Olivér, Fazekas 
Gergő, Varga Zsolt Kristóf, Boros András Attila, Harcos Patrik, 
Haiszer Dominik, Nyári Áron Ábel
első sor: Török Bátor, Sárossy Tibor, Herczeg Boglárka Réka, Bartl 
Zsófia Rózsa, Gönczöl Regina, Schulcz Anna, Meiczinger Minna 
Lúcia, Gyüre Sarolta, Marcus Krisztián, Marton Dávid

Általános iskoláink ballagói 2018
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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. június 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. szeptember 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 23. forduló (februári szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1920-as évek első harmadában épült, 
mint Jádi Villa néven ismeretes a Deák Ferenc úton. 
2. A felvétel 1929-30. körül készülhetett. 
3. Az épület eredeti formáját megőrizte, itt-ott kis eltéréseket 
leszámítva.
Kérdésünkre helyes válasz érke-zett. A választ a villa-építtető 
dédunokájának menye küldte, gratulálunk!
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
június 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök 

Tartalomjegyzék 
Kit mit tud Almádiról?  2. oldal 
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Az internetet egyre többen használják nap, mint nap a leghét-
köznapibb élethelyzetekben is. A magyar lakosságnak azonban még 
mindig jelentős hányada soha nem próbálta ki az internetet, így 
nincs személyes tapasztalata annak előnyeiről.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete az idei év áprilisá-
ban indította el projektjét, melynek célja az internet adta lehetőség 
népszerűsítése.

A digitális eszközök használatából kimaradó, digitális készségek-
kel nem rendelkező társadalmi rétegek már jelenleg is komoly le-
maradásban vannak.

Ez a hiány főként a vidéki, alacsony státuszú és végzettségű ál-
lampolgárok munkaerő-piaci kilátásait és életminőségét rontja, akik 
körében egyébként is a legalacsonyabb a foglalkoztatottság.

A digitális készségek fejlesztése ezért mind az oktatási rendszeren 
belül, mind a felnőttek körében alapvető versenyképességi kérdés; 
emellett jelentős esélyegyenlőségi és életminőségbeli tartalékokat 
rejt. A digitális készségek fejlesztése nemcsak a munkavállalók fog-
lalkoztathatóságát (és ezzel versenyképességét), életminőségét és 
társadalmi közérzetét javítja, hanem a teljes digitális 
ökoszisztémára pozitív hatást gyakorol.

A lakosság körében a legfrissebb felmérések szerint 
még mindig jóval az uniós átlag alatti az internet-hoz-
záféréssel rendelkezők, illetve az internetet tranzakciós 
(e-kereskedelmi, e-közigazgatási) célokra is használók 
aránya.

A magukat rendszeres internetezőknek vallók köré-
ben is magas azoknak az aránya, akik csak kommuni-
kációra, szórakozásra, vagy közösségi média és alkal-
mazások használatára korlátozzák tevékenységüket, de 
soha nem vesznek igénybe online szolgáltatásokat, nem 
használják az internetet például álláskeresésre, vásárlás-
ra, elektronikus ügyintézésre.

Nemzetközi példákat nézve az internettől távol ma-
radók bevonása leghatékonyabban a családi, baráti 
vagy munkatársi körben lehetséges. Ennek érdekében 
jöttek létre az úgynevezett közösségi internet hozzáfé-
rési helyek is, amelyeknek célja, hogy a betérők hely-
ben, közel, ismerős környezetben, helyi segítő közre-
működésével ismerkedjenek meg a digitális világgal, a 
digitális szolgáltatásokkal.

A projekt célja a digitális világtól ismeretek vagy 
motiváltság hiányában, illetve az újtól való félelem mi-
att elzárkózók „felrázása”: minden aktív és potenciális 
munkavállalónak fel kell ismernie, hogy digitális felké-
szültség hiányában egyre kisebb esélye lesz a munka-
erőpiacon. Továbbá az inaktívak és az idős korosztályok 
körében is tudatosítani szükséges a digitális írástudás 
elsajátításának esélyegyenlőségi dimenzióját és életmi-
nőség-javító potenciálját. Mind a hazai kezdeményezé-
sek, mind a nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy 
csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integ-
rált programokkal és a lemaradás valamennyi dimen-
ziójára kiterjedő komplex szemléletmóddal lehetséges 
érdemi eredményeket elérni a felzárkóztatásban.

A programsorozat lehetőséget nyújt a digitális eszkö-

GINOP 3.3.3-17-2017-00054 
„Digitális jólét megteremtésének segítése 
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületével”

zök és szolgáltatásokkal való megismerkedésre. A digitális világban 
való jártasságra ösztönözze azokat, akik nyitottak és érdeklődőek, 
hogy lépéseket tegyenek a digitális kompetenciáik fejlesztésére. A 
programsorozat átfogó célja tehát az életminőség javítása érdekében 
az állampolgárok motivációjának erősítése a digitális világi iránti ér-
deklődés felkeltésével és az abban való részvétel előnyeinek bemutatá-
sával. Az internethasználat vonzóvá tétele, a digitális eszközök és szol-
gáltatások kipróbálásához és használatának elsajátításához szükséges 
motiváltság megteremtése.

Ennek a projektnek kiemelkedő célcsoportja a nyugdíjasok, akik-
nek a hétköznapjaiban nagy könnyebbséget jelentene ezen eszkö-
zök használata. 

Szeretnénk segítséget nyújtani ezen ismeretek elsajátításában, le-
gyen szó elektronikus ügyintézésről, bevásárlásról vagy a közösségi 
média iránti érdeklődésről rövid, gyakorlati ismereteket tartalmazó, 
jól érthető, oktatási és információs programsorozatok tartásával.

www.nbae.hu
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A NAGYI TÁBOR célja, hogy az idösek 
átadhassanak abból a végtelen sok 
tudásból, tapasztalatból, szeretetböl, 
melyet a fiatal generáció a 
nagyszülöktöl, a nagyszülökkel 
tanulhat és tapasztalhat meg, s együtt 
átélhessék az unoka-nagymama- 
nagyapa szeretetteljes együttlétét, 
kapcsolatát. 
Az idös embereknek az önkifejezés, a 
tapasztalat, tudás átadása fontos 
életelem, a gyermekeknek pedig a 
szocializáció fontos láncszeme ez az 
együttlét.  
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izgalmas foglalkozások 

A NAGYI TÁBOR lehetöséget teremt arra, 
hogy kibontakozzon az idösekben 
rejlö hatalmas tudás, tapasztalat, szeretet, 
bölcsesség, amellyel a fiatal nemzedék élete is 
szebb tartalmasabb, szeretetteljesebb legyen. 

7-12 éves fiúkat és lányok részére 

TÚRA, SPORT, JÁTÉK, TÁNC ÉS ZENE, 
KÉZMÜVES FOGLALKOZÁS

Nagyi

tízórai, ebéd, uzsonna 

A E . H U

A program az EFOP-1.2.9-17-2017-00118 
"Nök harmóniában a családban és a munkahelyen" 
projekt keretein belül valósul meg. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
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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. június 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. szeptember 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 23. forduló (februári szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1920-as évek első harmadában épült, 
mint Jádi Villa néven ismeretes a Deák Ferenc úton. 
2. A felvétel 1929-30. körül készülhetett. 
3. Az épület eredeti formáját megőrizte, itt-ott kis eltéréseket 
leszámítva.
Kérdésünkre helyes válasz érke-zett. A választ a villa-építtető 
dédunokájának menye küldte, gratulálunk!
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
június 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk. 
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Az internetet egyre többen használják nap, mint nap a leghét-
köznapibb élethelyzetekben is. A magyar lakosságnak azonban még 
mindig jelentős hányada soha nem próbálta ki az internetet, így 
nincs személyes tapasztalata annak előnyeiről.

A Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete az idei év áprilisá-
ban indította el projektjét, melynek célja az internet adta lehetőség 
népszerűsítése.

A digitális eszközök használatából kimaradó, digitális készségek-
kel nem rendelkező társadalmi rétegek már jelenleg is komoly le-
maradásban vannak.

Ez a hiány főként a vidéki, alacsony státuszú és végzettségű ál-
lampolgárok munkaerő-piaci kilátásait és életminőségét rontja, akik 
körében egyébként is a legalacsonyabb a foglalkoztatottság.

A digitális készségek fejlesztése ezért mind az oktatási rendszeren 
belül, mind a felnőttek körében alapvető versenyképességi kérdés; 
emellett jelentős esélyegyenlőségi és életminőségbeli tartalékokat 
rejt. A digitális készségek fejlesztése nemcsak a munkavállalók fog-
lalkoztathatóságát (és ezzel versenyképességét), életminőségét és 
társadalmi közérzetét javítja, hanem a teljes digitális 
ökoszisztémára pozitív hatást gyakorol.

A lakosság körében a legfrissebb felmérések szerint 
még mindig jóval az uniós átlag alatti az internet-hoz-
záféréssel rendelkezők, illetve az internetet tranzakciós 
(e-kereskedelmi, e-közigazgatási) célokra is használók 
aránya.

A magukat rendszeres internetezőknek vallók köré-
ben is magas azoknak az aránya, akik csak kommuni-
kációra, szórakozásra, vagy közösségi média és alkal-
mazások használatára korlátozzák tevékenységüket, de 
soha nem vesznek igénybe online szolgáltatásokat, nem 
használják az internetet például álláskeresésre, vásárlás-
ra, elektronikus ügyintézésre.

Nemzetközi példákat nézve az internettől távol ma-
radók bevonása leghatékonyabban a családi, baráti 
vagy munkatársi körben lehetséges. Ennek érdekében 
jöttek létre az úgynevezett közösségi internet hozzáfé-
rési helyek is, amelyeknek célja, hogy a betérők hely-
ben, közel, ismerős környezetben, helyi segítő közre-
működésével ismerkedjenek meg a digitális világgal, a 
digitális szolgáltatásokkal.

A projekt célja a digitális világtól ismeretek vagy 
motiváltság hiányában, illetve az újtól való félelem mi-
att elzárkózók „felrázása”: minden aktív és potenciális 
munkavállalónak fel kell ismernie, hogy digitális felké-
szültség hiányában egyre kisebb esélye lesz a munka-
erőpiacon. Továbbá az inaktívak és az idős korosztályok 
körében is tudatosítani szükséges a digitális írástudás 
elsajátításának esélyegyenlőségi dimenzióját és életmi-
nőség-javító potenciálját. Mind a hazai kezdeményezé-
sek, mind a nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy 
csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integ-
rált programokkal és a lemaradás valamennyi dimen-
ziójára kiterjedő komplex szemléletmóddal lehetséges 
érdemi eredményeket elérni a felzárkóztatásban.

A programsorozat lehetőséget nyújt a digitális eszkö-

GINOP 3.3.3-17-2017-00054 
„Digitális jólét megteremtésének segítése 
a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületével”

zök és szolgáltatásokkal való megismerkedésre. A digitális világban 
való jártasságra ösztönözze azokat, akik nyitottak és érdeklődőek, 
hogy lépéseket tegyenek a digitális kompetenciáik fejlesztésére. A 
programsorozat átfogó célja tehát az életminőség javítása érdekében 
az állampolgárok motivációjának erősítése a digitális világi iránti ér-
deklődés felkeltésével és az abban való részvétel előnyeinek bemutatá-
sával. Az internethasználat vonzóvá tétele, a digitális eszközök és szol-
gáltatások kipróbálásához és használatának elsajátításához szükséges 
motiváltság megteremtése.

Ennek a projektnek kiemelkedő célcsoportja a nyugdíjasok, akik-
nek a hétköznapjaiban nagy könnyebbséget jelentene ezen eszkö-
zök használata. 

Szeretnénk segítséget nyújtani ezen ismeretek elsajátításában, le-
gyen szó elektronikus ügyintézésről, bevásárlásról vagy a közösségi 
média iránti érdeklődésről rövid, gyakorlati ismereteket tartalmazó, 
jól érthető, oktatási és információs programsorozatok tartásával.

www.nbae.hu
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A NAGYI TÁBOR célja, hogy az idösek 
átadhassanak abból a végtelen sok 
tudásból, tapasztalatból, szeretetböl, 
melyet a fiatal generáció a 
nagyszülöktöl, a nagyszülökkel 
tanulhat és tapasztalhat meg, s együtt 
átélhessék az unoka-nagymama- 
nagyapa szeretetteljes együttlétét, 
kapcsolatát. 
Az idös embereknek az önkifejezés, a 
tapasztalat, tudás átadása fontos 
életelem, a gyermekeknek pedig a 
szocializáció fontos láncszeme ez az 
együttlét.  
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izgalmas foglalkozások 

A NAGYI TÁBOR lehetöséget teremt arra, 
hogy kibontakozzon az idösekben 
rejlö hatalmas tudás, tapasztalat, szeretet, 
bölcsesség, amellyel a fiatal nemzedék élete is 
szebb tartalmasabb, szeretetteljesebb legyen. 

7-12 éves fiúkat és lányok részére 

TÚRA, SPORT, JÁTÉK, TÁNC ÉS ZENE, 
KÉZMÜVES FOGLALKOZÁS

Nagyi

tízórai, ebéd, uzsonna 

A E . H U

A program az EFOP-1.2.9-17-2017-00118 
"Nök harmóniában a családban és a munkahelyen" 
projekt keretein belül valósul meg. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy továbbra is elsődleges célkitűzésük a bű-
nözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése. 
Május hónapban a vendégek számának növekedésével egyidejűleg az 
ismertté vált bűncselekmények száma is nőtt. 

A baleseti okok minimalizálása, mely okok közé sorolható a se-
besség túllépése, ittas vezetés és egyéb szerek befolyása, érdekében a 
sebesség mérés fokozódott a településen. 

Az úthálózat fejlesztése miatti torlódásokat, sebességkorlátozásokat 
jól kezeli a lakosság, betartják a szabályokat, ezzel elkerülve a kocca-
násos baleseteket. Köszöni a lakosság türelmét. 

A vagyon elleni bűncselekmények, főként a besurranásos lopások 
száma, sajnos nőtt az elmúlt hónapban. 

A nyári turisztikai szezonra két állandó kisegítő erőt ad a Készenléti 
rendőrség. Határőrizeti feladatokat a nyári időszakban nem kell ellát-
ni a Balaton parti települések rendőrségeinek. Rendezvények esetén 
megerősített szolgálattal lesznek jelen. 

A város központjában hosszú ideje jelen lévő hajléktan és rendezet-
len körülmények között élő emberekkel kapcsolatban több bejelentés 
is érkezett hozzájuk. Folyamatosan gyalogosan járőröznek.

A Szervezési osztály vezetője Dr. Váncsa Gáborné tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy a Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros 
Körverseny szervezői elfogadták a város pályázatát és az 1. szakasz 
rajthelyszíneként jelölték meg. A verseny 2018. augusztus 15-én lesz, 
helyszín Pannónia Kulturális Központ előtti parkoló. A versenyzők 
úgynevezett lassú rajttal hagyják el a várost, nyugati irányban.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi zárszám-
adásáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület Balatonalmádi Város 
Önkormányzat 2017. évben teljesített – központi, irányító szervi tá-
mogatást is tartalmazó – bevételeit 7 358 810 961 Ft-ban, kiadásait 
4 868 248 075 Ft-ban fogadja el. Ezzel együtt megállapították az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásából származó pénzmaradványt, 
melynek összege 2 490 563 e Ft, és döntöttek annak felosztásáról. A 
2.490.563 eFt összegű maradvány (előző évben 1.107.738.769 Ft) 
fedezetet nyújt: a 2018. évi költségvetésben finanszírozási bevételként 
szerepeltetett 2.370.753.829 Ft összegű maradvány igénybevételére, 

a 2017. évről áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint 
a költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadá-
saira, a működési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, 
egyéb dologi kiadásra.

A Képviselő-testület éves összefoglaló ellenőrzési jelentést fogadott 
el a 2017. évben végzett belső és egyéb külső ellenőrzések értékelé-
séről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ba-
latonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. 2017. évi beszámolóját 106 986 eFt mérleg főösszeggel és 17 407 
eFt adózott eredménnyel jóváhagyta.

A benyújtott 2017. évi közhasznúsági mellékletét szintén elfogadta 
a Testület.

Rákos András a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Non-
profit Kft. ügyvezetője beszámolt a Kft. működéséről, a megküldött 
2017. évi éves beszámoló főbb számairól, melyet 194.714 eFt mér-
legfőösszeggel és 23.514 eFt adózott eredménnyel elfogadott a gré-
mium.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy a 
2017/2018. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 216-230 gyer-
mekkel 96-102% között mozgott. A következő nevelési évben a vár-
ható gyermeklétszám 245 fő, csoportonként 27-28 gyermek kezdheti 
szeptemberben az óvodát. A „Magocskák Közhasznú Alapítvány az 
almádi óvodás gyermekekért” aktív kuratóriumi tagjai vásárokat, ta-
lálkozókat, Adventi családi délutánt, Farsangi bált, Jótékonysági estet 
szerveztek a segítő szülőkkel. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Ag-
rárügyi Főosztály Földhivatali Osztály megkeresésében a Központi 
Cím Regiszterben felmerülő elírások és helyesírási hibák javítása ér-
dekében két közterület nevének javítását kezdeményezte. Balatonal-
mádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Balatonalmádi 2193 hrsz.-ú dr. Lenkei Vilmos utca elnevezését 
Dr. Lenkei Vilmos utcára, 

2. a Balatonalmádi 3918 hrsz.-ú dr. Horváth Béla köz elnevezését 
Dr. Horváth Béla köz-re módosítja.

A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit 
Kft. szerződéses támogatója – a korábbi évekhez hasonlóan – támo-
gatást kér Önkormányzatunktól.

Az Alapítvány célja, az egész országra kiterjedően segítik a sürgős-
ségi betegellátásban a hatékonyabb légi mentéshez biztosítani a szük-
séges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Továbbra is abban kérik 
az Önkormányzatok segítségét, hogy a speciálisan kialakított fontos 
eszközök, melyek a folyamatos igénybevétel miatt elhasználódnak, 
biztosíthatók legyenek. Ezeknek a felszereléseknek az állapota jelen-
tősen befolyásolja a beteg életkilátásait. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítványt 50 ezer Ft felhalmozási célú támogatásban 
részesíti a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközök 
megvásárlása.

Az önkormányzat döntött arról, hogy 1,4 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. Így a tanév végeztével idén is nyá-
ri napközis ellátást biztosít a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ július 2-27. között. Négy héten keresztül 30 gyermek nap-
közbeni programjait tudja megoldani. A tavalyi évhez hasonlóan a 
nyári napközit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő gyermekeken kívül azok vehetik igénybe, ahol mindkét szülő ren-
delkezik munkahellyel, munkáltatói igazolást tud benyújtani, vagy a 
gyermekjóléti szolgálatnál alapellátásban részesülnek.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetője beszámolt 
arról, hogy a 2018. évi költségvetésében a dolgozói létszám 51,48 fő-
vel került elfogadásra, amely 1,73 fő létszámfejlesztést jelent a 2017. 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hatodik, júniusi 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 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban 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, ebben az esztendőben 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

Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülésén 
elfogadta a 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2017. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 
24/2014.(IX.26.) rendeletének 2017. január 1. napján hatályba lé-
pett rendelkezései egy adónemben, az idegenforgalmi adó esetében 
emelték meg az adó mértékét: a személyenként és vendégéjszakán-
ként fizetendő adó 460 Ft-ról 490 Ft-ra emelkedett. Az egyéb mó-
dosító rendelkezések a telekadó esetében a korábban megállapított 
mentességi szabályokat pontosította, hozta összhangba a rendelke-
zésben érintett egyéb szabályozással. 

2017. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot 
és bírságot is) összesen 644.891.244 Ft adóbevétel folyt be, 37,1 
millió forinttal több, mint az előző évben; s 82,4 millió forinttal 
haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt. 

A költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi terv 114,6%-
ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a 
marad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi 
költségvetésbe kell utalni.

Keszey János polgármester ünnepi beszéde a Városi 
Pedagógus Napi ünnepségen.

Tisztelt Óvodapedagógusok, Tanítók, 
Tanárok, Tisztelt Ünnepeltek!

Örömmel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Balaton-
almádi városvezetése nevében. Örömmel azért, mert ez az ünnep 
számomra, mint egykori gyermek számára is emlékezetes. Hogyan 
készültünk jó pár évtizede erre a napra? Természetesen örömmel, 
hiszen tudtuk, innentől már csak pár nap, s kezdődik a vakáció! Hát 
melyik gyermek ne örült volna ennek? Nyilván a maiak is ekképp 
gondolkodnak. 

Szeretettel azért, mert mindannyiunknak voltak szívet-lelket me-
lengető élményei az óvodában, iskolákban eltöltött idő alatt.

A tisztelet pedig azért jár, mert Önök elvállaltak valamit. Papírra 
ugyan nem vetett, alá nem írt szerződést. Ezt mi, szülők és Önök, 
tisztelt pedagógusok kötöttük. Részünkről ott volt, van ma is az 
elvárás: neveljék, tanítsák szerető szigorral az apró emberkéket, a le-
génykedő fiainkat és serdülő leányainkat. Önök erre már oklevelük, 
diplomájuk átvételekor igent mondtak.

Valljuk meg őszintén: mi, szülők sokszor kértünk és kérünk töb-
bet, mint azt illett-kellett volna. Tanítsa, nevelje a gyereket az óvoda 
és az iskola – gondolják sokan – hiszen a nap nagyobb részét úgyis 
ott töltik. Bár mindenki tudja, hogy ez a szemlélet felettébb helyte-
len és káros, mégis rendszeresen találkozunk vele. Arra is szoktunk 
hivatkozni, hogy a gyökeresen megváltozott életmóddal a szülők-
nek, nagyszülőknek elsődleges feladatuk lett a mindennapi megél-
hetéshez szükséges feltételek megteremtése. Anya, apa hazajön, meg 
a gyermek is. Mindenki fáradtan, s nem egyszer kedvetlenül. Egy 
gyors „mi újság?”-gal el is rendezik a nap nagyobbik felét, aztán 
mindenki szétszóródik, eltűnik az 52 négyzetméteres lakásban. Ki 
vacsorát készít, ki meccset néz, a többség a számítógép vagy az okos-
nak titulált telefon rabságába kerül. Aztán elmarad a közös együtt-
lét, a jó és a rossz élmények megosztása, feldolgozása. A dicséretet 
vagy intőt lazán aláfirkantjuk, a kamaszlelkek ápolását átadjuk a 
„chat”-előknek, a felvilágosítást egy kevésbé jó hírű internetes ol-
dalnak.

Persze nem vonok a fentiekkel mindenkit egy kalap alá, de a vázolt 
jelenség ismert, s már-már tömegméretű. Tisztelet a kivételeknek. 

Ezzel szemben ott vannak Önök a „másik” oldalon. Ha belefér 
valamelyik tanórájukba, tízpercükbe, bizonyosan észreveszik, hogy 
Józsika negyedik napja ugyanabban az ingben jött, vagy Eszterke 
copfja fésületlen. A nagyobbaknál a dacból az állapotot is le tudják 
szűrni, s tapasztalatuknak megfelelően azt kezelni.  Kicsit lazábban 
fogalmazva: anyáskodnak ha kell. Márpedig nagyon is kell. És hadd 
álljak meg ennél a gondolatnál! Az anyáskodás mellett valami na-
gyon hiányzik a mai gyerekeknek, otthon és az iskolában is. Ez pedig 
nem más, mint a jó értelemben vett apáskodás. És itt az oktatási 
rendszert is hadd érje egy kis bírálat: az, hogy óvó bácsi nincs, tanító 
bácsit is nagyítóval kell keresni, még elfogadható, ám az, hogy felső 
tagozatban, középiskolában nincs férfi (vagy nagyon kevés), az bi-
zony társadalmi probléma. A mai gyerekek előtt alig van, vagy nincs 
is férfi minta. Ha csak néhány apró jelet említek, az is rávilágít a 
helyzetre. Hogyan tanuljon meg például nyakkendőt kötni egy fiú, 
hogyan viseljen el egy sikertelen udvarlást, hogyan tanulja meg a 
fiúkra/férfiakra vonatkozó társadalmi elvárásokat? Ez különösen ak-
kor válik akuttá, ha a gyerek otthon sem lát apaszerepet, mert csonka 
családban él. Ezt a hiányosságot is sokszor Önöknek kell pótolni így 
vagy úgy. Ezért is jár tehát a köszönet a hála, és a tisztelet.

2017. évben 89.128.867 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
5,4 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 53.477.320 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 35.651.547 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. (Az itt 
maradó összeg 2,2 millió forinttal haladta meg a tavalyi évi bevételt.) 
Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 
118,8 %-ban teljesült. 

Víghné Horváth Beáta, adóügyi osztályvezető

évihez képest. Ezen felül 15,5 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával 
is számolt az intézmény, melybő jelenleg 8 van „betöltve”. A kialakult 
munkaerőhiány következtében a feladatellátást – költségtakarékos 
módon leginkább – alvállalkozók időszakos igénybe vételével tudja 
megoldani az intézmény. A kialakult helyzetre tekintettel Balatonal-
mádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Balatonalmádi Városgondnokság részére a zöldterületi munkák el-
látására, – a közfoglalkoztatás területén tapasztalható munkaerőhi-
ány ellensúlyozására – alvállalkozók igénybevételére, dologi kiadásra 
- bruttó 3.000.000 Ft többlet előirányzatot biztosít a 2018. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére.

Adónemek 2017. évi 
terv eFt

2017. évi 
tény eFt

Tervteljesítés
%-ban    

Építményadó 251.000 272.178 108,4

Iparűzési adó 198.000 215.237 108,7

Idegenforgalmi adó 58.000 67.604 116,6

Telekadó 54.000 88.551 164

Helyi adók összesen 561.000 643.570 114,7

Késedelmi pótlék 1.200 709 59,1

Bírság 300 612 204

Adóbevételek 
összesen 562.500 644.891 114,6

Gépjárműadó 30.000 35.652  (40%) 118,8

Mindösszesen 592.500 680.543 114,8
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László arról szá-

molt be a testületnek, hogy továbbra is elsődleges célkitűzésük a bű-
nözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése. 
Május hónapban a vendégek számának növekedésével egyidejűleg az 
ismertté vált bűncselekmények száma is nőtt. 

A baleseti okok minimalizálása, mely okok közé sorolható a se-
besség túllépése, ittas vezetés és egyéb szerek befolyása, érdekében a 
sebesség mérés fokozódott a településen. 

Az úthálózat fejlesztése miatti torlódásokat, sebességkorlátozásokat 
jól kezeli a lakosság, betartják a szabályokat, ezzel elkerülve a kocca-
násos baleseteket. Köszöni a lakosság türelmét. 

A vagyon elleni bűncselekmények, főként a besurranásos lopások 
száma, sajnos nőtt az elmúlt hónapban. 

A nyári turisztikai szezonra két állandó kisegítő erőt ad a Készenléti 
rendőrség. Határőrizeti feladatokat a nyári időszakban nem kell ellát-
ni a Balaton parti települések rendőrségeinek. Rendezvények esetén 
megerősített szolgálattal lesznek jelen. 

A város központjában hosszú ideje jelen lévő hajléktan és rendezet-
len körülmények között élő emberekkel kapcsolatban több bejelentés 
is érkezett hozzájuk. Folyamatosan gyalogosan járőröznek.

A Szervezési osztály vezetője Dr. Váncsa Gáborné tájékoztatta a 
Képviselő-testületet, hogy a Tour de Hongrie – Magyar Kerékpáros 
Körverseny szervezői elfogadták a város pályázatát és az 1. szakasz 
rajthelyszíneként jelölték meg. A verseny 2018. augusztus 15-én lesz, 
helyszín Pannónia Kulturális Központ előtti parkoló. A versenyzők 
úgynevezett lassú rajttal hagyják el a várost, nyugati irányban.

A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2017. évi zárszám-
adásáról szóló rendeletét. A Képviselő-testület Balatonalmádi Város 
Önkormányzat 2017. évben teljesített – központi, irányító szervi tá-
mogatást is tartalmazó – bevételeit 7 358 810 961 Ft-ban, kiadásait 
4 868 248 075 Ft-ban fogadja el. Ezzel együtt megállapították az 
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásából származó pénzmaradványt, 
melynek összege 2 490 563 e Ft, és döntöttek annak felosztásáról. A 
2.490.563 eFt összegű maradvány (előző évben 1.107.738.769 Ft) 
fedezetet nyújt: a 2018. évi költségvetésben finanszírozási bevételként 
szerepeltetett 2.370.753.829 Ft összegű maradvány igénybevételére, 

a 2017. évről áthúzódó önkormányzati és hivatali feladatok, valamint 
a költségvetési szervek kötelezettséggel terhelt működési célú kiadá-
saira, a működési és „felhalmozási célú” tartalék keretek képzésére, 
egyéb dologi kiadásra.

A Képviselő-testület éves összefoglaló ellenőrzési jelentést fogadott 
el a 2017. évben végzett belső és egyéb külső ellenőrzések értékelé-
séről.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ba-
latonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. 2017. évi beszámolóját 106 986 eFt mérleg főösszeggel és 17 407 
eFt adózott eredménnyel jóváhagyta.

A benyújtott 2017. évi közhasznúsági mellékletét szintén elfogadta 
a Testület.

Rákos András a Balatonalmádi Kommunális és Szolgáltató Non-
profit Kft. ügyvezetője beszámolt a Kft. működéséről, a megküldött 
2017. évi éves beszámoló főbb számairól, melyet 194.714 eFt mér-
legfőösszeggel és 23.514 eFt adózott eredménnyel elfogadott a gré-
mium.

Az Almádi Magocskák Óvoda beszámolójából kiderült, hogy a 
2017/2018. nevelési évben az óvoda kihasználtsága 216-230 gyer-
mekkel 96-102% között mozgott. A következő nevelési évben a vár-
ható gyermeklétszám 245 fő, csoportonként 27-28 gyermek kezdheti 
szeptemberben az óvodát. A „Magocskák Közhasznú Alapítvány az 
almádi óvodás gyermekekért” aktív kuratóriumi tagjai vásárokat, ta-
lálkozókat, Adventi családi délutánt, Farsangi bált, Jótékonysági estet 
szerveztek a segítő szülőkkel. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Ag-
rárügyi Főosztály Földhivatali Osztály megkeresésében a Központi 
Cím Regiszterben felmerülő elírások és helyesírási hibák javítása ér-
dekében két közterület nevének javítását kezdeményezte. Balatonal-
mádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. a Balatonalmádi 2193 hrsz.-ú dr. Lenkei Vilmos utca elnevezését 
Dr. Lenkei Vilmos utcára, 

2. a Balatonalmádi 3918 hrsz.-ú dr. Horváth Béla köz elnevezését 
Dr. Horváth Béla köz-re módosítja.

A Medicopter Alapítvány, mint a Magyar Légimentő Nonprofit 
Kft. szerződéses támogatója – a korábbi évekhez hasonlóan – támo-
gatást kér Önkormányzatunktól.

Az Alapítvány célja, az egész országra kiterjedően segítik a sürgős-
ségi betegellátásban a hatékonyabb légi mentéshez biztosítani a szük-
séges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. Továbbra is abban kérik 
az Önkormányzatok segítségét, hogy a speciálisan kialakított fontos 
eszközök, melyek a folyamatos igénybevétel miatt elhasználódnak, 
biztosíthatók legyenek. Ezeknek a felszereléseknek az állapota jelen-
tősen befolyásolja a beteg életkilátásait. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Medicopter Alapítványt 50 ezer Ft felhalmozási célú támogatásban 
részesíti a sürgősségi betegellátásban alkalmazott megfelelő eszközök 
megvásárlása.

Az önkormányzat döntött arról, hogy 1,4 millió Ft-ot biztosít a 
nyári napközis kiadások fedezésére. Így a tanév végeztével idén is nyá-
ri napközis ellátást biztosít a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ július 2-27. között. Négy héten keresztül 30 gyermek nap-
közbeni programjait tudja megoldani. A tavalyi évhez hasonlóan a 
nyári napközit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő gyermekeken kívül azok vehetik igénybe, ahol mindkét szülő ren-
delkezik munkahellyel, munkáltatói igazolást tud benyújtani, vagy a 
gyermekjóléti szolgálatnál alapellátásban részesülnek.

A Balatonalmádi Városgondnokság intézményvezetője beszámolt 
arról, hogy a 2018. évi költségvetésében a dolgozói létszám 51,48 fő-
vel került elfogadásra, amely 1,73 fő létszámfejlesztést jelent a 2017. 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hatodik, júniusi 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 
folytatódnak a megkezdett fejlesztések 2018-ban 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, ebben az esztendőben 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

Tájékoztató a 2017. évi adóbevételek 
alakulásáról

Balatonalmádi Város Képviselő-testülete az áprilisi testületi ülésén 
elfogadta a 2017. évi adóztatásról és az adóbevételek alakulásáról 
szóló beszámolót.

Ezúton szeretném tájékoztatni a lakosságot a 2017. évben befolyt 
helyi adók és gépjárműadó összegéről, a költségvetési tervelőirányzat 
teljesüléséről.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a helyi adókról szóló 
24/2014.(IX.26.) rendeletének 2017. január 1. napján hatályba lé-
pett rendelkezései egy adónemben, az idegenforgalmi adó esetében 
emelték meg az adó mértékét: a személyenként és vendégéjszakán-
ként fizetendő adó 460 Ft-ról 490 Ft-ra emelkedett. Az egyéb mó-
dosító rendelkezések a telekadó esetében a korábban megállapított 
mentességi szabályokat pontosította, hozta összhangba a rendelke-
zésben érintett egyéb szabályozással. 

2017. évben a helyi adókból (ideszámítva a késedelmi pótlékot 
és bírságot is) összesen 644.891.244 Ft adóbevétel folyt be, 37,1 
millió forinttal több, mint az előző évben; s 82,4 millió forinttal 
haladta meg a költségvetésben betervezett bevételt. 

A költségvetésben előirányzott helyi adóbevételi terv 114,6%-
ban teljesült. 

A gépjárműadó osztott bevétel, azaz a beszedett adó 40%-a 
marad csak a saját költségvetésünkben, míg a 60%-át a központi 
költségvetésbe kell utalni.

Keszey János polgármester ünnepi beszéde a Városi 
Pedagógus Napi ünnepségen.

Tisztelt Óvodapedagógusok, Tanítók, 
Tanárok, Tisztelt Ünnepeltek!

Örömmel, szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket Balaton-
almádi városvezetése nevében. Örömmel azért, mert ez az ünnep 
számomra, mint egykori gyermek számára is emlékezetes. Hogyan 
készültünk jó pár évtizede erre a napra? Természetesen örömmel, 
hiszen tudtuk, innentől már csak pár nap, s kezdődik a vakáció! Hát 
melyik gyermek ne örült volna ennek? Nyilván a maiak is ekképp 
gondolkodnak. 

Szeretettel azért, mert mindannyiunknak voltak szívet-lelket me-
lengető élményei az óvodában, iskolákban eltöltött idő alatt.

A tisztelet pedig azért jár, mert Önök elvállaltak valamit. Papírra 
ugyan nem vetett, alá nem írt szerződést. Ezt mi, szülők és Önök, 
tisztelt pedagógusok kötöttük. Részünkről ott volt, van ma is az 
elvárás: neveljék, tanítsák szerető szigorral az apró emberkéket, a le-
génykedő fiainkat és serdülő leányainkat. Önök erre már oklevelük, 
diplomájuk átvételekor igent mondtak.

Valljuk meg őszintén: mi, szülők sokszor kértünk és kérünk töb-
bet, mint azt illett-kellett volna. Tanítsa, nevelje a gyereket az óvoda 
és az iskola – gondolják sokan – hiszen a nap nagyobb részét úgyis 
ott töltik. Bár mindenki tudja, hogy ez a szemlélet felettébb helyte-
len és káros, mégis rendszeresen találkozunk vele. Arra is szoktunk 
hivatkozni, hogy a gyökeresen megváltozott életmóddal a szülők-
nek, nagyszülőknek elsődleges feladatuk lett a mindennapi megél-
hetéshez szükséges feltételek megteremtése. Anya, apa hazajön, meg 
a gyermek is. Mindenki fáradtan, s nem egyszer kedvetlenül. Egy 
gyors „mi újság?”-gal el is rendezik a nap nagyobbik felét, aztán 
mindenki szétszóródik, eltűnik az 52 négyzetméteres lakásban. Ki 
vacsorát készít, ki meccset néz, a többség a számítógép vagy az okos-
nak titulált telefon rabságába kerül. Aztán elmarad a közös együtt-
lét, a jó és a rossz élmények megosztása, feldolgozása. A dicséretet 
vagy intőt lazán aláfirkantjuk, a kamaszlelkek ápolását átadjuk a 
„chat”-előknek, a felvilágosítást egy kevésbé jó hírű internetes ol-
dalnak.

Persze nem vonok a fentiekkel mindenkit egy kalap alá, de a vázolt 
jelenség ismert, s már-már tömegméretű. Tisztelet a kivételeknek. 

Ezzel szemben ott vannak Önök a „másik” oldalon. Ha belefér 
valamelyik tanórájukba, tízpercükbe, bizonyosan észreveszik, hogy 
Józsika negyedik napja ugyanabban az ingben jött, vagy Eszterke 
copfja fésületlen. A nagyobbaknál a dacból az állapotot is le tudják 
szűrni, s tapasztalatuknak megfelelően azt kezelni.  Kicsit lazábban 
fogalmazva: anyáskodnak ha kell. Márpedig nagyon is kell. És hadd 
álljak meg ennél a gondolatnál! Az anyáskodás mellett valami na-
gyon hiányzik a mai gyerekeknek, otthon és az iskolában is. Ez pedig 
nem más, mint a jó értelemben vett apáskodás. És itt az oktatási 
rendszert is hadd érje egy kis bírálat: az, hogy óvó bácsi nincs, tanító 
bácsit is nagyítóval kell keresni, még elfogadható, ám az, hogy felső 
tagozatban, középiskolában nincs férfi (vagy nagyon kevés), az bi-
zony társadalmi probléma. A mai gyerekek előtt alig van, vagy nincs 
is férfi minta. Ha csak néhány apró jelet említek, az is rávilágít a 
helyzetre. Hogyan tanuljon meg például nyakkendőt kötni egy fiú, 
hogyan viseljen el egy sikertelen udvarlást, hogyan tanulja meg a 
fiúkra/férfiakra vonatkozó társadalmi elvárásokat? Ez különösen ak-
kor válik akuttá, ha a gyerek otthon sem lát apaszerepet, mert csonka 
családban él. Ezt a hiányosságot is sokszor Önöknek kell pótolni így 
vagy úgy. Ezért is jár tehát a köszönet a hála, és a tisztelet.

2017. évben 89.128.867 Ft gépjárműadó folyt be, összességében 
5,4 millió forinttal több, mint az előző évben, melyből 53.477.320 
Ft (60%) került a központi költségvetésbe átutalásra, és 35.651.547 
Ft (40%) összeg maradt meg a saját költségvetésünkben. (Az itt 
maradó összeg 2,2 millió forinttal haladta meg a tavalyi évi bevételt.) 
Az előirányzott adóbevételi terv a gépjárműadó vonatkozásában 
118,8 %-ban teljesült. 

Víghné Horváth Beáta, adóügyi osztályvezető

évihez képest. Ezen felül 15,5 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásával 
is számolt az intézmény, melybő jelenleg 8 van „betöltve”. A kialakult 
munkaerőhiány következtében a feladatellátást – költségtakarékos 
módon leginkább – alvállalkozók időszakos igénybe vételével tudja 
megoldani az intézmény. A kialakult helyzetre tekintettel Balatonal-
mádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a Balatonalmádi Városgondnokság részére a zöldterületi munkák el-
látására, – a közfoglalkoztatás területén tapasztalható munkaerőhi-
ány ellensúlyozására – alvállalkozók igénybevételére, dologi kiadásra 
- bruttó 3.000.000 Ft többlet előirányzatot biztosít a 2018. évi költ-
ségvetés általános tartaléka terhére.

Adónemek 2017. évi 
terv eFt

2017. évi 
tény eFt

Tervteljesítés
%-ban    

Építményadó 251.000 272.178 108,4

Iparűzési adó 198.000 215.237 108,7

Idegenforgalmi adó 58.000 67.604 116,6

Telekadó 54.000 88.551 164

Helyi adók összesen 561.000 643.570 114,7

Késedelmi pótlék 1.200 709 59,1

Bírság 300 612 204

Adóbevételek 
összesen 562.500 644.891 114,6

Gépjárműadó 30.000 35.652  (40%) 118,8

Mindösszesen 592.500 680.543 114,8



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 6

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGVárosháza hírei

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

2018. június Városháza hírei

Dr. Kutics Károly képviselő ünnepi beszéde a Nemzeti 
Összetartozás Napján tartott megemlékezésen.

Honfitársaim!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Trianon… 
Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk 

reá (Juhász Gyula: Trianon)
A kedves, mélabús Juhász Gyula. Mint oly sok nagyszerű költőn-

ket, őt is állásfoglalásra késztette a Trianoni gyalázat. Ő azt mondta, 
nem kell, de azért a két háború között mindig beszéltek róla, sőt 
tettek is ellene.

Múltak az évek, évtizedek, és valóban jött egy kor, amikor nem 
lehetett beszélni, még megemlíteni sem Trianont. Talán még gon-
dolni is veszélyes volt rá. Ez volt a „Ki tud többet a Szovjetunióról 
– és kevesebbet Csíkszeredáról” kora. De adta Isten, hogy a haza-
áruló gazemberek, Rákosi, Kádár és fogdmegjei kezéből kihullott a 
fegyver, és a hallgatásnak is vége szakadt. És azóta beszélünk róla. 
Mindig, mindig.

Ki az igazi magyar? Akinek fáj Trianon!
Mi volt Trianon? A világtörténelem legaljasabb nemzet-gyilkossági 

kísérlete!
Hivatásos és amatőr történészek olykor párhuzamba állítják, ösz-

szehasonlítják a magyar történelem nagy kataklizmáit: Tatárjárás, 
Mohács, Trianon. Tegyük meg most mi is röviden.

A tatárjárásról nincsenek pontos információink, egyes források 
szerint a lakosság fele pusztult el, de az ország területe és független-
sége megmaradt. 

Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, Nemzeti nagylétünk 
nagy temetője, Mohács! Kisfaludy Károly: Mohács

Mohács után évtizedek teltek el, mire az ország 3 részre szakadt. 
Ezalatt volt némi alkalmazkodási, menekülési lehetőség. Végül a 
Hódoltság alatt az ország területének mintegy 41%-a, lakosságának 
19%-a került török uralom alá. Azt is hozzá kell tenni, hogy ak-
koriban kevéssé volt kiépülve az az országos infrastruktúra, amit a 
törökök elfoglaltak. A Felvidék és Erdély ásványkincsei, bányái lé-
nyegében megmaradtak.

Ezek fényében érdemes a Trianoni „béke” diktátum által okozott 
veszteségeinket szemlélni: az ország területének 71 %-a (67% Hor-
vátország-Szlavóniát nem számítva), a lakosság 64 %-a (58 %-a). 

Hasonlítsuk össze kicsit, a kor Magyarországát mondjuk, a trianoni 

tettes társakéval: 1911 és 1921 között Franciaország lakossága 39.6 
millióról 39.1 millióra csökkent. Ez csak 1.3%, pedig Verdun volt a 
világtörténelem legnagyobb húsdarálója. Nagy-Britannia lakossága 
38.2 millióról 42 millióra, azaz 10%-kal növekedett. Ezalatt 
Magyarországé 20.8 millióról 7.5 millióra, vagyis 64%-kal csökkent!

Vagy tekintsük a területet: 71%-os csökkenés. Az egész Földre ki-
vetítve, ha a Jóisten ilyen mértékű csökkenést akarna elérni a száraz-
földek területében, akkor csak az amerikai kontinens maradna meg, 
a többi (Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália és az Antarktisz) elsüllyed-
ne az óceánokban. 

A Trianon okozta változás azonnali volt, alkalmazkodási lehetőség 
minimális. A közlekedési infrastruktúra jelentős része, az ipar, a bá-
nyák, erdők döntő része került a környező országokba. Legfeltűnőbb 
a keleti határ, amelynek román oldalára került a határtól mindösz-
sze 5-15 km-re fekvő Arad, Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly, 
Szatmárnémeti, és sok kisebb település is. Több mint 500 ezer lakos-
sal, 80-95% magyar többséggel. 
Trianon következményeként 
még ma is 7 olyan város van a 
határon túl, amelynek magyar 
lakossága több, mint Szekszárd 
megyei jogú városé! Marosvá-
sárhely, Kolozsvár, Szabadka, 
Nagyvárad, Szatmárnémeti, 
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy. 
És vajon van olyan határhoz 
közeli magyar város, ahol a ha-
tár túloldalán levő népből leg-
alább 10% reprezentálva van? 
Elárulom, nincs ilyen. A rekor-
der Sopron (a Hűség városa, 
Civitas Fidelissima), ahol 5.7% 
a német ajkú (osztrák és német) 
lakosság aránya. Jellemzően az 
1%-ot sem éri el egy adott nem-
zetiség a határhoz közeli városainkban. 

Bárki számára világos, hogy nem etnikai alapon húzták a határo-
kat, hanem aljas politikai céllal: kivéreztetni, eltüntetni csonka Ma-
gyarországot. Így azután Kisfaludy idézett sorait így bátorkodtam 
átkölteni:

Bosszútól részegült kastély, undorral említlek, Nemzeti nagylétünk 
nagy hóhéra, Trianon!

Nem kerülhetjük meg a kérdést: Melyek a fő okok? Ki, kik a leg-
főbb felelősök a Trianoni tragédiáért? Botcsinálta történészként azt 
mondom, a legfőbb ok a Világháború. S a Világháború oka? Talán 
Ferenc Ferdinánd meggyilkolása? Ugyan, ezt egy gyerek sem hiszi 
már el! Az igazi ok: két nagyhatalom, de elsősorban az angolszászok 
csillapíthatatlan, gátlástalan mohósága. A világ erőforrásainak tel-
jesen igazságtalan elosztása. Vagy mondjuk úgy, védtelen országok 
egyoldalú kirablása. A Brit Birodalomnak semmi nem volt elég. In-
dia, Pakisztán, Ausztrália, Kanada, Afrika fele, a Közel-Kelet, Bur-
ma, Malajzia, Pápua Új-guinea, Új-Zéland stb. Azután Hongkong, 
Singapore, Gibraltár, Ciprus, Szuez, Málta, Fokföld, Ceylon, Falk-
land-szigetek – az összes stratégiai pont megszállása. Némi koncot 
meghagytak Franciaországnak: Észak-Afrika, Fekete-Afrika egy ré-
sze, Indokína. Gondoljunk bele, a „civilizáció terjesztői” államilag 
szervezett ópium kereskedelemmel akarták térdre kényszeríteni, 
gyarmatosítani Kínát is, és ideg-óráig sikerült is nekik!

A többi európai nagy- és középhatalom is részesedni akart a világ 
erőforrásaiból, de az angol-francia – antant (1904) – felfogás szerint 
nekik nem volt szabad. Ez az alapvető OK!

Viszont most mindenkinek szabad, sőt egyesek szerint kötelező 
befogadni a gazdaságilag tönkretett, túlnépesedett volt gyarmataik-
ról özönlő migránsokat. Nem oda Buda! A migráns válságot a volt 
gyarmattartóknak, saját erejükből kell megoldaniuk!

1920. június 4-e után írók, költők közéleti emberek, mind-mind 
megszólaltak, elítélték, felháborodtak, és egyben tartást adtak. A 
szállóigévé vált „Nem, nem soha” verscím József Attila u.n. „nagy 
proletár” költőnktől származik. A 3 szó az általános iskolai tanköny-
vek elejére volt nyomtatva a két világháború között. 

Az Erdélyben kitartók nevében még 1919-ben megírta Reményik 
Sándor: Eredj, ha tudsz!  c. szívszorító versét, amelyből hosszabban 
idézek:

Eredj, ha tudsz!…..Itthon maradok én! Leszek őrlő szú az idegen fá-
ban, leszek az alj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, 
miazma, láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok!
Akarok lenni a gyujtózsinór, a kanóc része, lángralobbant vér, mely 

titkon kúszik tíz-száz évekig ha-
muban, éjben, míg a keservek 
lőporához ér. És akkor…!! Még 
nem tudom: jut-e nekem egy 
nyugalmas sarok
de addig, varjú a száraz jege-
nyén: én itthon maradok.

Amikor a költő kolozsvári 
lakásában először olvasta fel e 
verset, jelen volt Wass Albert 
11 éves gyermekként, és fel-
fogta a helyzet jelentőségét. Így 
kiáltott fel: 

„Maradok én is Sándor bácsi! 
Veled! Együtt! Majd csak tüzet 
vetünk arra a kanócra! Hadd 
robbanjon föl tőle ez a megvesze-
kedett világ!”

Juhász Gyula így folytatja a 
már idézett versében: Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg ma-
gyar lesz és emlékezet, Jog és igazság, becsület, remény, Hogy volt 
nekünk egy országunk e földön, Melyet magyar erő szerzett vitézül, S 
magyar szív és ész tartott meg bizony. Jog, igazság, becsület: Ezek azok 
az alapelvek, amelyek szemernyit sem befolyásolták a „béke” diktá-
tum kiagyalóit.

Bár nekünk sokan azt a véget szánták, hogy nemzetként tűnjünk 
el, semmisüljünk meg, nem egészen így történt. Megmaradtunk, le-
szünk. 

Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most, S égve ho-
nért bizton nézzen előre szemünk. ma is érvényesek Kisfaludy szavai! 
Lehet, hogy kisebbek lettünk területben, de nem lélekben. Bízton 
mondhatjuk : „Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.” 

Babits: Áldás a Magyarra c. versében így fogalmaz az Első Bécsi 
Döntés után pár nappal: Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A 
haza, a haza egyenlő volt mindig ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: egytest a mi hazánk, eleven 
valami! Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

És a következő versszakot nem lehet a jelenkorra vonatkozó áthal-
lás nélkül elolvasni: Él a nagy Isten és semmise megy kárba, Magyarok 
se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mily 
görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar 
dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Ezen a napon, amelyet a „2010. évi XLV. törvény (a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről)” jelölt ki a nemzeti összetartozás 
napjává, nem lehet eléggé hangsúlyozni az összefogás, összetartás 

Kedves Ünnepeltek!
Felelősséggel végigdolgoztak egy tanévet. Úgy tapasztalom talán 

nyugodtabb körülmények közepette, mint korábban. Persze nem 
gondok és kihívások nélkül. A fiatalabbak számára bizonyosan nem 
okozott gondot az „e-napló”, vagyis az elektronikus osztályzás, érté-
kelés, adminisztrálás használata, de feltételezem, hogy a papírszagú 
világot jobban kedvelő idősebbek joggal morgolódhattak. Mint afö-
lött is, hogy a fekete tábla/fehér kréta helyébe lépett az okos tábla. 
Persze a nyakukba szakadt idén is a kompetencia-felmérés, azon túl 
számos adminisztratív feladat, versenyekre, ünnepségekre felkészítés.

Nem lehet elmenni egy olyan társadalmi jelenség mellett sem, 
mely egyre keményebb kihívást jelent a pedagógusoknak. Ez pedig 
nem más, mint a magatartásprobléma. Ki megfelelő eszközhiányra 
panaszkodik, ki visszamutat, s okolja a szülőt, ő pedig a nevelőt, 
közösen az internetet, a káros, s nagyon gyorsan terjedő jellemrom-
boló nehézségeket. Önöknek ezekkel a gondokkal szemben kell na-
ponta felvértezni magukat.

Lehet, hogy ez előbbi percekben sötétebb képet festettem a való-
ságnál, s ezáltal ünneprontó is voltam, de úgy gondolom, asztal alá 
söpörni a problémákat felelőtlenség.

De – és megint visszatérek egy mondatomhoz – Önök egykor 
esküt tettek, s ennek az eskünek az üzenete mindörökre szól. Ahogy 
tudom, s biztosan jól tudom: Önök maradéktalanul megfeleltek 
ennek. Az év elején még raccsoló, selypítő kis óvodás ma már verset 
tud mondani. A kezdetekkor hallgatag elsős ki tud állni az osztálytársai 
elé, a notórius későn érkező megtanulta, mit jelent a csengőszó. 
A feleselős ma már tud bocsánatot kérni. A klarinétos megtalálja 
a hangok helyét. A gyöngécske erősebb lett, a szekrényugrás már 
megy, a tizedesvessző ott van, ahol lennie kell, Kossuth nevét már két 
s-sel írja az elsős. Ezek az apró örömök, az egymásra épülő sikerek 
indokolják, hogy a mai nap, a pedagógusnap nem egy protokolláris 
ünnep, hanem az évközben feszes munkával építgetett gyermeki 
pálya pillanatnyi csúcsa, amit aztán szeptembertől folytatni kell.

Mit is tanácsolhat egy polgármester azoknak, akik őt is tanították, 
nevelték egykoron? Nem citálok ide sem költőt, sem írót, de még 
ismert embert sem. Pusztán egyetlen személyt: azt, aki valaha 
kisgyermek volt, s feltekintett a mindent tudó óvó nénire, tanító 
nénire, tanárnőre, tanárra. Ennek a gyermeknek a vágyait, szeretet- 
és tudáséhségét tartsák szemük előtt…

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek méltó ünneplést, jó 
egészséget, a nyárra megérdemelt pihenést.

Dr. Kutics Károly képviselő  (Forrás: veol.hu)

Pedagógusnapi kitüntetések
Pedagógus oklevelük megszerzésének jubileuma alkalmából 

négy pedagógust köszöntött Keszey János Polgármester Úr, és át-
adta az ünnepelteknek az alma mater, ill. jogutódja által adomá-
nyozott díszoklevelüket. A díszoklevelekhez ezúton is gratulálunk.

Dr. Dolezsai Károlyné Rubin Díszoklevél – tanítói okleve-
lét 70 éve szerezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola jogelőd 
intézményében, a Zsámbéki Római Katolikus Leánylíceum és 
Népiskolai Tanítóképző Intézetben.

Dr. Daróczy Zoltánné sz. Marosvölgyi Emese Arany Díszok-
levél – tanítói oklevelét 50 évvel ezelőtt szerezte az Egri Tanár-
képző Főiskolán.

Dr. Nyakas Csabáné Hadnagy Éva Arany díszoklevél – ta-
nítói oklevelét 50 évvel ezelőtt vehette át a Pécsi Tanárképző 
Egyetemen. 

Szöllősi Máténé sz. Albert Kinga Arany Díszoklevél – tanítói 
oklevelét 50 éve kapta kézhez a Győri Tanítóképző Intézetben.

Dolezsai Károlyné, Daróczy Zoltánné, Nyakas Csabáné és Szöllősi 
Máténé a pedagógusnapi ünnepségen Fotó: Pesthy Márton 
(Forrás: veol.hu)
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Dr. Kutics Károly képviselő ünnepi beszéde a Nemzeti 
Összetartozás Napján tartott megemlékezésen.

Honfitársaim!  
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Trianon… 
Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig gondoljunk 

reá (Juhász Gyula: Trianon)
A kedves, mélabús Juhász Gyula. Mint oly sok nagyszerű költőn-

ket, őt is állásfoglalásra késztette a Trianoni gyalázat. Ő azt mondta, 
nem kell, de azért a két háború között mindig beszéltek róla, sőt 
tettek is ellene.

Múltak az évek, évtizedek, és valóban jött egy kor, amikor nem 
lehetett beszélni, még megemlíteni sem Trianont. Talán még gon-
dolni is veszélyes volt rá. Ez volt a „Ki tud többet a Szovjetunióról 
– és kevesebbet Csíkszeredáról” kora. De adta Isten, hogy a haza-
áruló gazemberek, Rákosi, Kádár és fogdmegjei kezéből kihullott a 
fegyver, és a hallgatásnak is vége szakadt. És azóta beszélünk róla. 
Mindig, mindig.

Ki az igazi magyar? Akinek fáj Trianon!
Mi volt Trianon? A világtörténelem legaljasabb nemzet-gyilkossági 

kísérlete!
Hivatásos és amatőr történészek olykor párhuzamba állítják, ösz-

szehasonlítják a magyar történelem nagy kataklizmáit: Tatárjárás, 
Mohács, Trianon. Tegyük meg most mi is röviden.

A tatárjárásról nincsenek pontos információink, egyes források 
szerint a lakosság fele pusztult el, de az ország területe és független-
sége megmaradt. 

Hősvértől pirosult gyásztér, sóhajtva köszöntlek, Nemzeti nagylétünk 
nagy temetője, Mohács! Kisfaludy Károly: Mohács

Mohács után évtizedek teltek el, mire az ország 3 részre szakadt. 
Ezalatt volt némi alkalmazkodási, menekülési lehetőség. Végül a 
Hódoltság alatt az ország területének mintegy 41%-a, lakosságának 
19%-a került török uralom alá. Azt is hozzá kell tenni, hogy ak-
koriban kevéssé volt kiépülve az az országos infrastruktúra, amit a 
törökök elfoglaltak. A Felvidék és Erdély ásványkincsei, bányái lé-
nyegében megmaradtak.

Ezek fényében érdemes a Trianoni „béke” diktátum által okozott 
veszteségeinket szemlélni: az ország területének 71 %-a (67% Hor-
vátország-Szlavóniát nem számítva), a lakosság 64 %-a (58 %-a). 

Hasonlítsuk össze kicsit, a kor Magyarországát mondjuk, a trianoni 

tettes társakéval: 1911 és 1921 között Franciaország lakossága 39.6 
millióról 39.1 millióra csökkent. Ez csak 1.3%, pedig Verdun volt a 
világtörténelem legnagyobb húsdarálója. Nagy-Britannia lakossága 
38.2 millióról 42 millióra, azaz 10%-kal növekedett. Ezalatt 
Magyarországé 20.8 millióról 7.5 millióra, vagyis 64%-kal csökkent!

Vagy tekintsük a területet: 71%-os csökkenés. Az egész Földre ki-
vetítve, ha a Jóisten ilyen mértékű csökkenést akarna elérni a száraz-
földek területében, akkor csak az amerikai kontinens maradna meg, 
a többi (Európa, Ázsia, Afrika, Ausztrália és az Antarktisz) elsüllyed-
ne az óceánokban. 

A Trianon okozta változás azonnali volt, alkalmazkodási lehetőség 
minimális. A közlekedési infrastruktúra jelentős része, az ipar, a bá-
nyák, erdők döntő része került a környező országokba. Legfeltűnőbb 
a keleti határ, amelynek román oldalára került a határtól mindösz-
sze 5-15 km-re fekvő Arad, Nagyszalonta, Nagyvárad, Nagykároly, 
Szatmárnémeti, és sok kisebb település is. Több mint 500 ezer lakos-
sal, 80-95% magyar többséggel. 
Trianon következményeként 
még ma is 7 olyan város van a 
határon túl, amelynek magyar 
lakossága több, mint Szekszárd 
megyei jogú városé! Marosvá-
sárhely, Kolozsvár, Szabadka, 
Nagyvárad, Szatmárnémeti, 
Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy. 
És vajon van olyan határhoz 
közeli magyar város, ahol a ha-
tár túloldalán levő népből leg-
alább 10% reprezentálva van? 
Elárulom, nincs ilyen. A rekor-
der Sopron (a Hűség városa, 
Civitas Fidelissima), ahol 5.7% 
a német ajkú (osztrák és német) 
lakosság aránya. Jellemzően az 
1%-ot sem éri el egy adott nem-
zetiség a határhoz közeli városainkban. 

Bárki számára világos, hogy nem etnikai alapon húzták a határo-
kat, hanem aljas politikai céllal: kivéreztetni, eltüntetni csonka Ma-
gyarországot. Így azután Kisfaludy idézett sorait így bátorkodtam 
átkölteni:

Bosszútól részegült kastély, undorral említlek, Nemzeti nagylétünk 
nagy hóhéra, Trianon!

Nem kerülhetjük meg a kérdést: Melyek a fő okok? Ki, kik a leg-
főbb felelősök a Trianoni tragédiáért? Botcsinálta történészként azt 
mondom, a legfőbb ok a Világháború. S a Világháború oka? Talán 
Ferenc Ferdinánd meggyilkolása? Ugyan, ezt egy gyerek sem hiszi 
már el! Az igazi ok: két nagyhatalom, de elsősorban az angolszászok 
csillapíthatatlan, gátlástalan mohósága. A világ erőforrásainak tel-
jesen igazságtalan elosztása. Vagy mondjuk úgy, védtelen országok 
egyoldalú kirablása. A Brit Birodalomnak semmi nem volt elég. In-
dia, Pakisztán, Ausztrália, Kanada, Afrika fele, a Közel-Kelet, Bur-
ma, Malajzia, Pápua Új-guinea, Új-Zéland stb. Azután Hongkong, 
Singapore, Gibraltár, Ciprus, Szuez, Málta, Fokföld, Ceylon, Falk-
land-szigetek – az összes stratégiai pont megszállása. Némi koncot 
meghagytak Franciaországnak: Észak-Afrika, Fekete-Afrika egy ré-
sze, Indokína. Gondoljunk bele, a „civilizáció terjesztői” államilag 
szervezett ópium kereskedelemmel akarták térdre kényszeríteni, 
gyarmatosítani Kínát is, és ideg-óráig sikerült is nekik!

A többi európai nagy- és középhatalom is részesedni akart a világ 
erőforrásaiból, de az angol-francia – antant (1904) – felfogás szerint 
nekik nem volt szabad. Ez az alapvető OK!

Viszont most mindenkinek szabad, sőt egyesek szerint kötelező 
befogadni a gazdaságilag tönkretett, túlnépesedett volt gyarmataik-
ról özönlő migránsokat. Nem oda Buda! A migráns válságot a volt 
gyarmattartóknak, saját erejükből kell megoldaniuk!

1920. június 4-e után írók, költők közéleti emberek, mind-mind 
megszólaltak, elítélték, felháborodtak, és egyben tartást adtak. A 
szállóigévé vált „Nem, nem soha” verscím József Attila u.n. „nagy 
proletár” költőnktől származik. A 3 szó az általános iskolai tanköny-
vek elejére volt nyomtatva a két világháború között. 

Az Erdélyben kitartók nevében még 1919-ben megírta Reményik 
Sándor: Eredj, ha tudsz!  c. szívszorító versét, amelyből hosszabban 
idézek:

Eredj, ha tudsz!…..Itthon maradok én! Leszek őrlő szú az idegen fá-
ban, leszek az alj a felhajtott kupában, az idegen vérben leszek a méreg, 
miazma, láz, lappangó rút féreg, de itthon maradok!
Akarok lenni a gyujtózsinór, a kanóc része, lángralobbant vér, mely 

titkon kúszik tíz-száz évekig ha-
muban, éjben, míg a keservek 
lőporához ér. És akkor…!! Még 
nem tudom: jut-e nekem egy 
nyugalmas sarok
de addig, varjú a száraz jege-
nyén: én itthon maradok.

Amikor a költő kolozsvári 
lakásában először olvasta fel e 
verset, jelen volt Wass Albert 
11 éves gyermekként, és fel-
fogta a helyzet jelentőségét. Így 
kiáltott fel: 

„Maradok én is Sándor bácsi! 
Veled! Együtt! Majd csak tüzet 
vetünk arra a kanócra! Hadd 
robbanjon föl tőle ez a megvesze-
kedett világ!”

Juhász Gyula így folytatja a 
már idézett versében: Mert nem lehet feledni, nem, soha, Amíg ma-
gyar lesz és emlékezet, Jog és igazság, becsület, remény, Hogy volt 
nekünk egy országunk e földön, Melyet magyar erő szerzett vitézül, S 
magyar szív és ész tartott meg bizony. Jog, igazság, becsület: Ezek azok 
az alapelvek, amelyek szemernyit sem befolyásolták a „béke” diktá-
tum kiagyalóit.

Bár nekünk sokan azt a véget szánták, hogy nemzetként tűnjünk 
el, semmisüljünk meg, nem egészen így történt. Megmaradtunk, le-
szünk. 

Él magyar, áll Buda még! a mult csak példa legyen most, S égve ho-
nért bizton nézzen előre szemünk. ma is érvényesek Kisfaludy szavai! 
Lehet, hogy kisebbek lettünk területben, de nem lélekben. Bízton 
mondhatjuk : „Megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.” 

Babits: Áldás a Magyarra c. versében így fogalmaz az Első Bécsi 
Döntés után pár nappal: Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A 
haza, a haza egyenlő volt mindig ezer év óta már, és mindig az marad, 
mert nem darabokból összetákolt darab: egytest a mi hazánk, eleven 
valami! Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani.

És a következő versszakot nem lehet a jelenkorra vonatkozó áthal-
lás nélkül elolvasni: Él a nagy Isten és semmise megy kárba, Magyarok 
se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mily 
görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar 
dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna.

Ezen a napon, amelyet a „2010. évi XLV. törvény (a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről)” jelölt ki a nemzeti összetartozás 
napjává, nem lehet eléggé hangsúlyozni az összefogás, összetartás 

Kedves Ünnepeltek!
Felelősséggel végigdolgoztak egy tanévet. Úgy tapasztalom talán 

nyugodtabb körülmények közepette, mint korábban. Persze nem 
gondok és kihívások nélkül. A fiatalabbak számára bizonyosan nem 
okozott gondot az „e-napló”, vagyis az elektronikus osztályzás, érté-
kelés, adminisztrálás használata, de feltételezem, hogy a papírszagú 
világot jobban kedvelő idősebbek joggal morgolódhattak. Mint afö-
lött is, hogy a fekete tábla/fehér kréta helyébe lépett az okos tábla. 
Persze a nyakukba szakadt idén is a kompetencia-felmérés, azon túl 
számos adminisztratív feladat, versenyekre, ünnepségekre felkészítés.

Nem lehet elmenni egy olyan társadalmi jelenség mellett sem, 
mely egyre keményebb kihívást jelent a pedagógusoknak. Ez pedig 
nem más, mint a magatartásprobléma. Ki megfelelő eszközhiányra 
panaszkodik, ki visszamutat, s okolja a szülőt, ő pedig a nevelőt, 
közösen az internetet, a káros, s nagyon gyorsan terjedő jellemrom-
boló nehézségeket. Önöknek ezekkel a gondokkal szemben kell na-
ponta felvértezni magukat.

Lehet, hogy ez előbbi percekben sötétebb képet festettem a való-
ságnál, s ezáltal ünneprontó is voltam, de úgy gondolom, asztal alá 
söpörni a problémákat felelőtlenség.

De – és megint visszatérek egy mondatomhoz – Önök egykor 
esküt tettek, s ennek az eskünek az üzenete mindörökre szól. Ahogy 
tudom, s biztosan jól tudom: Önök maradéktalanul megfeleltek 
ennek. Az év elején még raccsoló, selypítő kis óvodás ma már verset 
tud mondani. A kezdetekkor hallgatag elsős ki tud állni az osztálytársai 
elé, a notórius későn érkező megtanulta, mit jelent a csengőszó. 
A feleselős ma már tud bocsánatot kérni. A klarinétos megtalálja 
a hangok helyét. A gyöngécske erősebb lett, a szekrényugrás már 
megy, a tizedesvessző ott van, ahol lennie kell, Kossuth nevét már két 
s-sel írja az elsős. Ezek az apró örömök, az egymásra épülő sikerek 
indokolják, hogy a mai nap, a pedagógusnap nem egy protokolláris 
ünnep, hanem az évközben feszes munkával építgetett gyermeki 
pálya pillanatnyi csúcsa, amit aztán szeptembertől folytatni kell.

Mit is tanácsolhat egy polgármester azoknak, akik őt is tanították, 
nevelték egykoron? Nem citálok ide sem költőt, sem írót, de még 
ismert embert sem. Pusztán egyetlen személyt: azt, aki valaha 
kisgyermek volt, s feltekintett a mindent tudó óvó nénire, tanító 
nénire, tanárnőre, tanárra. Ennek a gyermeknek a vágyait, szeretet- 
és tudáséhségét tartsák szemük előtt…

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek méltó ünneplést, jó 
egészséget, a nyárra megérdemelt pihenést.

Dr. Kutics Károly képviselő  (Forrás: veol.hu)

Pedagógusnapi kitüntetések
Pedagógus oklevelük megszerzésének jubileuma alkalmából 

négy pedagógust köszöntött Keszey János Polgármester Úr, és át-
adta az ünnepelteknek az alma mater, ill. jogutódja által adomá-
nyozott díszoklevelüket. A díszoklevelekhez ezúton is gratulálunk.

Dr. Dolezsai Károlyné Rubin Díszoklevél – tanítói okleve-
lét 70 éve szerezte az Apor Vilmos Katolikus Főiskola jogelőd 
intézményében, a Zsámbéki Római Katolikus Leánylíceum és 
Népiskolai Tanítóképző Intézetben.

Dr. Daróczy Zoltánné sz. Marosvölgyi Emese Arany Díszok-
levél – tanítói oklevelét 50 évvel ezelőtt szerezte az Egri Tanár-
képző Főiskolán.

Dr. Nyakas Csabáné Hadnagy Éva Arany díszoklevél – ta-
nítói oklevelét 50 évvel ezelőtt vehette át a Pécsi Tanárképző 
Egyetemen. 

Szöllősi Máténé sz. Albert Kinga Arany Díszoklevél – tanítói 
oklevelét 50 éve kapta kézhez a Győri Tanítóképző Intézetben.

Dolezsai Károlyné, Daróczy Zoltánné, Nyakas Csabáné és Szöllősi 
Máténé a pedagógusnapi ünnepségen Fotó: Pesthy Márton 
(Forrás: veol.hu)
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DLSB hírei:
Látogatás a Parlamentben

Egy rendhagyó program keretében évfolyamunknak lehetősége 
volt ellátogatni az Országházba, és egy egész napot eltölteni ott. 
Ottlétünk alatt nemcsak idegenvezetők voltak segítségünkre, de egy 
parlamenti képviselő és a díszőrség is segítettek nekünk elképzelni 
a Parlamenti életet és néhány olyan helyre is beleshettünk, ahova az 
átlag látogató nem juthat be.

Látogatásunkat a régi felsőház termében kezdtük, ami ugyan ma 
már nem az országgyűlés helyszíne, de korabeli berendezéseivel és 
díszítésével megőrizte tekintélyt parancsoló hangulatát. Innen in-
dultunk felfedező körutunkra, minek első állomása az alsóház ülés-
terme, azaz a mai országgyűlés helyszíne. Ugyan ottlétünkkor épp 
nem folyt gyűlés, számomra mégis emlékezetes élmény volt ott áll-
ni, ahol már lassan egy évszázada az egész ország sorsáról hoztak és 
hoznak döntéseket. Ezek után több más termen át vezetett utunk, 
többek között a külföldi delegációk fogadótermén és a Vadászter-
men, ami fogadások alkalmával az étkezőterem szerepét tölti be, 
majd az innen nyíló erkélyről megcsodálhattuk a kilátást a budai 
várra és a Halászbástyára. Pihenésképpen visszatértünk kiindulási 
helyünkre és „frakciókra” osztva egy kvízjátékon vehettünk részt, 
a győztes párt nyereménye egy torta volt. Ezek után a Parlament 
Könyvtárába vezetett utunk, ahová rendes körülmények között csak 
előre bejelentkezve lehet belépni. Több mint 700 ezer kötetre rúgó 
gyűjteménye a legteljesebb kollekciója a parlamenti dokumentu-
moknak 1848-tól napjainkig. A bejárat előtti rögtönzött büfé is 
ritkaságszámba megy: az egész napos programok mellett itt bizto-
sították számunkra, hogy lesz elegendő energiánk folytatni, és nem 
csak ínycsiklandó szendvicseket, de a nyeremény tortát is itt fo-
gyaszthattuk el. Immáron teljesen feltöltődve hallgattuk meg Jakab 
István országgyűlési alelnök ismertetőjét az országgyűlés működé-
séről és miután feltettük kérdéseinket, egy levezető sétára indultunk 
a koronázási jelvényekhez. Mielőtt hazaindultunk, a díszőrség az 
országház lépcsőjén tartott nekünk bemutatót és tisztelegve búcsúz-
tak tőlünk a nap végén.

Miután hazatértünk, mindenkitől csak pozitív véleményeket 
hallottam, ami nem meglepő: mindenki egy múzeumlátogatáshoz 
hasonló élményre számított, ehelyett egy feledhetetlen napot kap-
tunk. Ritka az olyan alkalom, amikor nem csak végigrohanunk egy 
híres helyen vezetővel az élünkön, hanem maradandó élményekkel 
és tudással távozunk. Ha valakinek van lehetősége, mindenképpen 
használja ki, mert nem fog csalódni. Remélem a jövőben is lesz 
részünk hasonló élményekben.

Köszönjük a lehetőséget!
Hujber Ákos, 10A

Családos gyermeknap a Györgyiben
Bizonyára nehezen találnánk olyan kisdiákot, aki szívesen töltené 

a gyermeknapot az iskola falain belül. Azt hiszem, ezzel kapcso-
latban a pedagógusoknak sem voltak hamis illúzióik, ezért nagyon 
okosan a Wesselényi strand területére szervezték idén ezt az alkal-
mat, melyre nemcsak az alsósokat, hanem szüleiket, testvéreiket is 
invitálták. Habár előző este komolyabb viharok fenyegették a prog-
ram megvalósulását, úgy tűnik az égiek tekintettel voltak a több 
mint 160 kisgyermek egész éves kitartó munkájára, és nem hagyták, 
hogy a nekik szánt ajándéknapot csak úgy elmossa az eső. 

A nap ceremóniamestere Kovács Krisztián volt, aki kisbírói mi-
voltában igen ügyesen és játékosan irányította a felszabadult di-
áksereget. Először vegyes csoportokat alkotva egy igazi 7 próbán 
méretették meg magukat a gyerekek, melyből a lelkes szülői gárda 
sem maradt ki, hiszen az állomáshelyeken ők segítették a felada-
tok kivitelezését. Az ötletes versenyben nem volt elég az ügyesség, 
szükség volt némi furfangosságra, és kitartásra, melyben gyakorta az 
elsős apróságok sokkal jobbnak bizonyultak, mint idősebb társaik.

A vetélkedés után már mindenki a saját osztálytársaival próbál-
hatta ki a régi idők játékait (pl: zsákbafutás, kötélhúzás, kosárhin-
ta), vagy épp a modern kor vívmányait, mint a játszóházat, és hű 
társát, az örök kedvencet, vagyis az ugrálóvárat. 

A strandhoz méltó nyári időben jól esett mindenkinek a hűs ár-
nyékban elköltött tízórai és ebéd is, ezalatt nemcsak a gyerekek kap-
tak új erőre, de a tanárok és a szülők is kicsit kifújhatták magukat.

A gyermeknap a kisdiákok szórakoztatására, kikapcsolódására jött 
létre, melyre a túlterhelt iskolaév után igazán nagy szükségük van, 
mégis több célt is meg tudott valósítani: a feladványok óhatatlanul 
az ismereteiket bővítették, a csapatmunkában való együttdolgozási 
képességüket erősítette, míg a szülők bevonásával a helyi közösség 
építését is szolgálta.

Ahogy a mostani időkben ezt mondani szokás:  “ez az esemény nem 
jöhetett volna létre”, ha nincsenek támogatók! Köszönet érte a Római 
Katolikus Egyház Balatonalmádi Közösségépítő Projektének (EFOP: 
1.3.5-16-2016-00503), és Balatonalmádi Önkormányzatának, aki a 
strandot biztosította ingyenesen helyszínül. A színvonalas játékokat 
a tanárok leleményes munkája mellett a Nabe, a Napraforgó Családi 
Bölcsöde és Zajácz Katalin ajánlotta fel. Rasovszky Zoltán, a strand 
gondnokának segítőkész hozzáállásával valósulhatott meg a program 
kiötlőinek minden elképzelése. A finom palacsinta a Gulyás Büfé, a 
frissítő jégkrém pedig a Flamingó Italbár jóvoltából szolgálta a még 
teljesebb élményt. És persze a felsorolásból nem maradhatnak ki a 
szülők sem, akik hősiesen állták a szikrázó napsütést, és a majdnem 
kifáradhatatlan gyereksereg játékkedvét. A legnagyobb elismerés azon-
ban azt gondolom a tanárokat illeti, akik kitalálták, megszervezték 
és lebonyolították a rendezvényt, így a tanév hajrájában. Remélem a 
közelgő nyári szünet számukra is pihentető lesz, és ősztől hasonlóan 
szórakoztató programokkal rukkolnak elő a tanítás mellett!

Nagy Veronika
az egyik (majdnem mindig) lelkes szülő

Lipcsei Márk a  Györ-
gyi  Dénes  Általános 
Iskola  4 osztályos tanu-
lója az országos Kalmár 
László Matematikaver-
senyen  megyei 3. helye-
zést ért el. Eredményével 
bejutott a döntőbe, ahol 
országos  9. helyezett  
lett. Felkészítő tanára: 
Czuczay Zoltánné

Gratulálunk !

Főszerepben a tánc…
Egy héttel a Tánc Világnapja előtt rendeztük meg iskolánkban 

a felső tagozatosok kulturális bemutatóját. Egy régi hagyományt 
élesztettünk újjá azzal, hogy minden osztály tánccal is készült az 
előadásra. Király Anita táncpedagógusnak köszönhetően az osztá-
lyok karaktere köszönt vissza az általuk bemutatott koreográfiákban, 
amelyek többek között a bécsi keringő és a country alaplépéseire 
épültek. A táncok között kortárs és klasszikus költők műveit, nép-
dalfeldolgozásokat és hangszeres bemutatókat hallhatott a közönség. 

Megható pillanat volt a műsor végén, amikor csaknem 170 diák 
mozdult egyszerre a jól ismert dallamokra.

Felső tagozatos munkaközösség

Labdarúgás diákolimpia
Az elmúlt hetekben mind a négy korcsoportban befejeződtek 

a körzeti diákolimpiai küzdelmek. Az őszi mérkőzéseket a tavaszi 
visszavágók követték, majd a körzeti döntőkre került sor. Mind 
a négy korcsoportban „Györgyis” siker született, így mindegyik 
csapat továbbjutott a tapolcai megyei döntőbe, ahol a II. és a IV. 
korcsoportos csapatunk egyaránt megyei 4., a legkisebbek 7., a III. 
korcsoportosok 3. helyen végeztek. Gratulálunk a csapatoknak!

nélkülözhetetlenségét. Ha nem akarjuk, hogy beleolvadjunk a 
tudatosan ránk erőltetett multi-kulti katyvaszba, ha nem akarunk 
örökre adósságcsapdában vergődni, ha meg akarjuk őrizni 
különlegesen gazdag kultúránkat, hagyományainkat, emlékezni 
akarunk történelmünkre, nagyjainkra, és azt akarjuk, hogy mindezt 
gyermekeink, unokáink is megtehessék, össze kell fognunk, és – 
mint Babits mondja, nem szabad meghunyászkodnunk.

Mohács 400. évfordulóján, 1926-ban Horthy Miklós kormányzó 
a csata helyszínén ezt mondta: 

„…Legyen ez az ünnep a királynak és hős vitézeinek dicső emléke 
előtt kegyeletes hódolás. De legyen egyszersmind intelem a nemzethez, 
hogy összetartása, egy akarat, egy törekvés az, amelyre sorsdöntő óráiban 
szüksége van.”

Költő fejedelmünk, Vörösmarty ugyanezt mondja Liszt Ferenchez 
írt versében: Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal, Hogy szivekbe menjen 
által a dal;S a felébredt tiszta szenvedélyen Nagy fiakban tettek érjenek, 
És a gyenge és erős serényen Tenni, tűrni egyesűljenek; És a nemzet, mint 
egy férfi, álljon Érc karokkal győzni a viszályon.

…. Majd így fejezi be: Állj közénk és mondjuk: hála égnek! Még 
van lelke Árpád nemzetének. Nehéz úgy összefogni, ha nincs ben-
nünk hazafiúi érzés, nemzeti büszkeség, identitás tudat, lé-
lek. Sajó Sándor megrendítő versében így ír arról, mit is je-
lent magyarnak lenni: ….. Magyarnak lenni: tudod mit jelent?  
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.  Születni nagynak, bajban büszke 
hősnek, De döntő harcra nem elég erősnek; Úgy teremtődni erre a 
világra, Hogy mindig vessünk, de mindig hiába: Hogy, amikor már 
érik a vetés, Akkor zúgjon rá irtó jégverés.

…..És a konlúzió, a hitvallás:….De túl minden bún, minden szen-
vedésen, Önérzetünket nem feledve mégsem, Nagy szívvel, melyben 
nem apad a hűség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyar-
nak lenni: nagy s szent akarat, Mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha 
küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: Viselni sorsunk, ahogy meg van 
írva; Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, Vérünkbe oltva ősök 
honszerelmét, Féltőn borulni minden magyar rögre, S hozzátapadni 
örökkön-örökre!...

Nos, mai labanc pártjaink tagjai számára bizonyára ismeretlen, 
felfoghatatlan dolgokról ír a költő. A határon túli nemzetrészeket 
gyalázó, a nemzeti együttműködést tagadó, gúnyoló, akadályozó 
törpe kisebbség, sajnos, létezik. Szerencse, hogy kisebbség! Találós 
kérdésnek is feltehetném: ki az az élenjáró hazaáruló, hazugsági 
bizonyítvánnyal rendelkező volt KISZ-titkár és miniszterelnök, aki 
június 4-én született? Nem mondom ki a nevét – mindannyian 
tudjuk… És még állítják, hogy az asztrológia áltudomány! 

Visszatérve a vers fennkölt hangulatához: a hit és az emelkedett 
érzés az akarat és az elszántság legerősebb forrása.

Dobó István így szól az egri hősökhöz az ostrom kezdete előtt: 
„a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”
Vörösmarty hasonlót mond időmértékben:                                
 „Szép vagy o hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben,
Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.”
(Magyarország Címere)
Ez az akarat, és a belőle következő tettek azok, amelyek 

mindannyiunknak jövőt teremtenek.
Végezetül, minden nemzettársunknak, az anyaországban és azon 

kívül, Brassótól Érmihályfalváig, Ungvártól Husztig, Királyhelmectől 
Dunaszerdahelyig, Királyhidától Németújvárig, Muraszombattól 
Lendváig, Csáktornyától Eszékig, és Zombortól Nagykikindáig én 
is csak azt a négy szócskát üzenhetem:

„A HAZA MINDEN ELŐTT”
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DLSB hírei:
Látogatás a Parlamentben

Egy rendhagyó program keretében évfolyamunknak lehetősége 
volt ellátogatni az Országházba, és egy egész napot eltölteni ott. 
Ottlétünk alatt nemcsak idegenvezetők voltak segítségünkre, de egy 
parlamenti képviselő és a díszőrség is segítettek nekünk elképzelni 
a Parlamenti életet és néhány olyan helyre is beleshettünk, ahova az 
átlag látogató nem juthat be.

Látogatásunkat a régi felsőház termében kezdtük, ami ugyan ma 
már nem az országgyűlés helyszíne, de korabeli berendezéseivel és 
díszítésével megőrizte tekintélyt parancsoló hangulatát. Innen in-
dultunk felfedező körutunkra, minek első állomása az alsóház ülés-
terme, azaz a mai országgyűlés helyszíne. Ugyan ottlétünkkor épp 
nem folyt gyűlés, számomra mégis emlékezetes élmény volt ott áll-
ni, ahol már lassan egy évszázada az egész ország sorsáról hoztak és 
hoznak döntéseket. Ezek után több más termen át vezetett utunk, 
többek között a külföldi delegációk fogadótermén és a Vadászter-
men, ami fogadások alkalmával az étkezőterem szerepét tölti be, 
majd az innen nyíló erkélyről megcsodálhattuk a kilátást a budai 
várra és a Halászbástyára. Pihenésképpen visszatértünk kiindulási 
helyünkre és „frakciókra” osztva egy kvízjátékon vehettünk részt, 
a győztes párt nyereménye egy torta volt. Ezek után a Parlament 
Könyvtárába vezetett utunk, ahová rendes körülmények között csak 
előre bejelentkezve lehet belépni. Több mint 700 ezer kötetre rúgó 
gyűjteménye a legteljesebb kollekciója a parlamenti dokumentu-
moknak 1848-tól napjainkig. A bejárat előtti rögtönzött büfé is 
ritkaságszámba megy: az egész napos programok mellett itt bizto-
sították számunkra, hogy lesz elegendő energiánk folytatni, és nem 
csak ínycsiklandó szendvicseket, de a nyeremény tortát is itt fo-
gyaszthattuk el. Immáron teljesen feltöltődve hallgattuk meg Jakab 
István országgyűlési alelnök ismertetőjét az országgyűlés működé-
séről és miután feltettük kérdéseinket, egy levezető sétára indultunk 
a koronázási jelvényekhez. Mielőtt hazaindultunk, a díszőrség az 
országház lépcsőjén tartott nekünk bemutatót és tisztelegve búcsúz-
tak tőlünk a nap végén.

Miután hazatértünk, mindenkitől csak pozitív véleményeket 
hallottam, ami nem meglepő: mindenki egy múzeumlátogatáshoz 
hasonló élményre számított, ehelyett egy feledhetetlen napot kap-
tunk. Ritka az olyan alkalom, amikor nem csak végigrohanunk egy 
híres helyen vezetővel az élünkön, hanem maradandó élményekkel 
és tudással távozunk. Ha valakinek van lehetősége, mindenképpen 
használja ki, mert nem fog csalódni. Remélem a jövőben is lesz 
részünk hasonló élményekben.

Köszönjük a lehetőséget!
Hujber Ákos, 10A

Családos gyermeknap a Györgyiben
Bizonyára nehezen találnánk olyan kisdiákot, aki szívesen töltené 

a gyermeknapot az iskola falain belül. Azt hiszem, ezzel kapcso-
latban a pedagógusoknak sem voltak hamis illúzióik, ezért nagyon 
okosan a Wesselényi strand területére szervezték idén ezt az alkal-
mat, melyre nemcsak az alsósokat, hanem szüleiket, testvéreiket is 
invitálták. Habár előző este komolyabb viharok fenyegették a prog-
ram megvalósulását, úgy tűnik az égiek tekintettel voltak a több 
mint 160 kisgyermek egész éves kitartó munkájára, és nem hagyták, 
hogy a nekik szánt ajándéknapot csak úgy elmossa az eső. 

A nap ceremóniamestere Kovács Krisztián volt, aki kisbírói mi-
voltában igen ügyesen és játékosan irányította a felszabadult di-
áksereget. Először vegyes csoportokat alkotva egy igazi 7 próbán 
méretették meg magukat a gyerekek, melyből a lelkes szülői gárda 
sem maradt ki, hiszen az állomáshelyeken ők segítették a felada-
tok kivitelezését. Az ötletes versenyben nem volt elég az ügyesség, 
szükség volt némi furfangosságra, és kitartásra, melyben gyakorta az 
elsős apróságok sokkal jobbnak bizonyultak, mint idősebb társaik.

A vetélkedés után már mindenki a saját osztálytársaival próbál-
hatta ki a régi idők játékait (pl: zsákbafutás, kötélhúzás, kosárhin-
ta), vagy épp a modern kor vívmányait, mint a játszóházat, és hű 
társát, az örök kedvencet, vagyis az ugrálóvárat. 

A strandhoz méltó nyári időben jól esett mindenkinek a hűs ár-
nyékban elköltött tízórai és ebéd is, ezalatt nemcsak a gyerekek kap-
tak új erőre, de a tanárok és a szülők is kicsit kifújhatták magukat.

A gyermeknap a kisdiákok szórakoztatására, kikapcsolódására jött 
létre, melyre a túlterhelt iskolaév után igazán nagy szükségük van, 
mégis több célt is meg tudott valósítani: a feladványok óhatatlanul 
az ismereteiket bővítették, a csapatmunkában való együttdolgozási 
képességüket erősítette, míg a szülők bevonásával a helyi közösség 
építését is szolgálta.

Ahogy a mostani időkben ezt mondani szokás:  “ez az esemény nem 
jöhetett volna létre”, ha nincsenek támogatók! Köszönet érte a Római 
Katolikus Egyház Balatonalmádi Közösségépítő Projektének (EFOP: 
1.3.5-16-2016-00503), és Balatonalmádi Önkormányzatának, aki a 
strandot biztosította ingyenesen helyszínül. A színvonalas játékokat 
a tanárok leleményes munkája mellett a Nabe, a Napraforgó Családi 
Bölcsöde és Zajácz Katalin ajánlotta fel. Rasovszky Zoltán, a strand 
gondnokának segítőkész hozzáállásával valósulhatott meg a program 
kiötlőinek minden elképzelése. A finom palacsinta a Gulyás Büfé, a 
frissítő jégkrém pedig a Flamingó Italbár jóvoltából szolgálta a még 
teljesebb élményt. És persze a felsorolásból nem maradhatnak ki a 
szülők sem, akik hősiesen állták a szikrázó napsütést, és a majdnem 
kifáradhatatlan gyereksereg játékkedvét. A legnagyobb elismerés azon-
ban azt gondolom a tanárokat illeti, akik kitalálták, megszervezték 
és lebonyolították a rendezvényt, így a tanév hajrájában. Remélem a 
közelgő nyári szünet számukra is pihentető lesz, és ősztől hasonlóan 
szórakoztató programokkal rukkolnak elő a tanítás mellett!

Nagy Veronika
az egyik (majdnem mindig) lelkes szülő

Lipcsei Márk a  Györ-
gyi  Dénes  Általános 
Iskola  4 osztályos tanu-
lója az országos Kalmár 
László Matematikaver-
senyen  megyei 3. helye-
zést ért el. Eredményével 
bejutott a döntőbe, ahol 
országos  9. helyezett  
lett. Felkészítő tanára: 
Czuczay Zoltánné

Gratulálunk !

Főszerepben a tánc…
Egy héttel a Tánc Világnapja előtt rendeztük meg iskolánkban 

a felső tagozatosok kulturális bemutatóját. Egy régi hagyományt 
élesztettünk újjá azzal, hogy minden osztály tánccal is készült az 
előadásra. Király Anita táncpedagógusnak köszönhetően az osztá-
lyok karaktere köszönt vissza az általuk bemutatott koreográfiákban, 
amelyek többek között a bécsi keringő és a country alaplépéseire 
épültek. A táncok között kortárs és klasszikus költők műveit, nép-
dalfeldolgozásokat és hangszeres bemutatókat hallhatott a közönség. 

Megható pillanat volt a műsor végén, amikor csaknem 170 diák 
mozdult egyszerre a jól ismert dallamokra.

Felső tagozatos munkaközösség

Labdarúgás diákolimpia
Az elmúlt hetekben mind a négy korcsoportban befejeződtek 

a körzeti diákolimpiai küzdelmek. Az őszi mérkőzéseket a tavaszi 
visszavágók követték, majd a körzeti döntőkre került sor. Mind 
a négy korcsoportban „Györgyis” siker született, így mindegyik 
csapat továbbjutott a tapolcai megyei döntőbe, ahol a II. és a IV. 
korcsoportos csapatunk egyaránt megyei 4., a legkisebbek 7., a III. 
korcsoportosok 3. helyen végeztek. Gratulálunk a csapatoknak!

nélkülözhetetlenségét. Ha nem akarjuk, hogy beleolvadjunk a 
tudatosan ránk erőltetett multi-kulti katyvaszba, ha nem akarunk 
örökre adósságcsapdában vergődni, ha meg akarjuk őrizni 
különlegesen gazdag kultúránkat, hagyományainkat, emlékezni 
akarunk történelmünkre, nagyjainkra, és azt akarjuk, hogy mindezt 
gyermekeink, unokáink is megtehessék, össze kell fognunk, és – 
mint Babits mondja, nem szabad meghunyászkodnunk.

Mohács 400. évfordulóján, 1926-ban Horthy Miklós kormányzó 
a csata helyszínén ezt mondta: 

„…Legyen ez az ünnep a királynak és hős vitézeinek dicső emléke 
előtt kegyeletes hódolás. De legyen egyszersmind intelem a nemzethez, 
hogy összetartása, egy akarat, egy törekvés az, amelyre sorsdöntő óráiban 
szüksége van.”

Költő fejedelmünk, Vörösmarty ugyanezt mondja Liszt Ferenchez 
írt versében: Zengj nekünk hatalmas húrjaiddal, Hogy szivekbe menjen 
által a dal;S a felébredt tiszta szenvedélyen Nagy fiakban tettek érjenek, 
És a gyenge és erős serényen Tenni, tűrni egyesűljenek; És a nemzet, mint 
egy férfi, álljon Érc karokkal győzni a viszályon.

…. Majd így fejezi be: Állj közénk és mondjuk: hála égnek! Még 
van lelke Árpád nemzetének. Nehéz úgy összefogni, ha nincs ben-
nünk hazafiúi érzés, nemzeti büszkeség, identitás tudat, lé-
lek. Sajó Sándor megrendítő versében így ír arról, mit is je-
lent magyarnak lenni: ….. Magyarnak lenni: tudod mit jelent?  
Küzdelmet, fájót, véges végtelent.  Születni nagynak, bajban büszke 
hősnek, De döntő harcra nem elég erősnek; Úgy teremtődni erre a 
világra, Hogy mindig vessünk, de mindig hiába: Hogy, amikor már 
érik a vetés, Akkor zúgjon rá irtó jégverés.

…..És a konlúzió, a hitvallás:….De túl minden bún, minden szen-
vedésen, Önérzetünket nem feledve mégsem, Nagy szívvel, melyben 
nem apad a hűség, Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyar-
nak lenni: nagy s szent akarat, Mely itt reszket a Kárpátok alatt. Ha 
küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva: Viselni sorsunk, ahogy meg van 
írva; Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, Vérünkbe oltva ősök 
honszerelmét, Féltőn borulni minden magyar rögre, S hozzátapadni 
örökkön-örökre!...

Nos, mai labanc pártjaink tagjai számára bizonyára ismeretlen, 
felfoghatatlan dolgokról ír a költő. A határon túli nemzetrészeket 
gyalázó, a nemzeti együttműködést tagadó, gúnyoló, akadályozó 
törpe kisebbség, sajnos, létezik. Szerencse, hogy kisebbség! Találós 
kérdésnek is feltehetném: ki az az élenjáró hazaáruló, hazugsági 
bizonyítvánnyal rendelkező volt KISZ-titkár és miniszterelnök, aki 
június 4-én született? Nem mondom ki a nevét – mindannyian 
tudjuk… És még állítják, hogy az asztrológia áltudomány! 

Visszatérve a vers fennkölt hangulatához: a hit és az emelkedett 
érzés az akarat és az elszántság legerősebb forrása.

Dobó István így szól az egri hősökhöz az ostrom kezdete előtt: 
„a falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében”
Vörösmarty hasonlót mond időmértékben:                                
 „Szép vagy o hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben,
Téridet országos négy folyam árja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:
Naggyá csak fiaid szent akaratja tehet.”
(Magyarország Címere)
Ez az akarat, és a belőle következő tettek azok, amelyek 

mindannyiunknak jövőt teremtenek.
Végezetül, minden nemzettársunknak, az anyaországban és azon 

kívül, Brassótól Érmihályfalváig, Ungvártól Husztig, Királyhelmectől 
Dunaszerdahelyig, Királyhidától Németújvárig, Muraszombattól 
Lendváig, Csáktornyától Eszékig, és Zombortól Nagykikindáig én 
is csak azt a négy szócskát üzenhetem:

„A HAZA MINDEN ELŐTT”
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Diákolimpiai eredmények  
a Vörösberényi Általános Iskolában

II. félévben több sportágban is a legjobbak között végeztek spor-
tolóink.

Az úszás diákolimpia megyei döntőjén való sikeres szereplésről 
már beszámoltunk, az országos döntő Hódmezővásárhelyen került 
megrendezésre. Nagyszerű küzdelemben Bartalus Mirtill 5.b. osz-
tályos tanuló mellúszásban a 6. helyet, gyorsúszásban a 8. helyet 
szerezte meg, Bíró Martin 2. osztályos tanuló pedig mellúszásban 
az 5. helyezést érte el.

A mezei futóverseny megyei döntőjén egyéniben Beődi Bence 
5.b. osztályos tanuló 13. helyen ért célba.

Az atlétika diákolimpia körzeti döntőjén csapataink minden kor-
csoportban sikeresen szerepeltek.

Eredményeik: 
II. kcs. fiú csapat II. helyezés (Bartalus Szilárd, Szántó Dániel, 

Kovács Levente, Beődi Bence, Czintos Benedek)
II.kcs. leány csapat II. helyezés (Bokros Kincső, Takáts Boglárka, 

Vajda Alexa, Murai Rebeka, Bartalus Mirtill, Gyarmati Eszter) 
III.kcs. fiú csapat IV. helyezés (Nagy Huba, Hoffmann Bálint, 

Takács Kevin, Orbán Jácint, Matos Manó, Szántó Benedek)
III.kcs. leány csapat III. helyezés (Zsendovics Lilla, Somorácz 

Luca, Bíró Dominika, Lendvai Réka, Kovács Petra, Mesics Borbála)
IV. kcs. fiú csapat II. helyezés (Bóta I. Szabolcs, Gyürüsi Károly, 

Komár Mihály, Németh Kristóf, Takács Levente, Hartman Zsolt) 
IV. kcs. leány csapat III. helyezés (Kun Dorottya, Kovács Sára, 

Győri Alíz, Huszka Laura, Varga Vivien, Jakab Alexandra)
A megyei döntőn Beődi Bence egyéni összetettben a 11. helyezést 

érte el.
A kerékpáros diákolimpia országos elődöntőjén Veszprémben 

több megyéből érkeztek lelkes diákok. A Vörösberényi Általános 
Iskola mindkét verseny-
számban képviseltette 
magát. 

Montain Bike: Balogh 
Enikő (U11) 1. Fodor 
Zétény (U11) 3. Ko-
vács Zsombor (U11) 4. 
Pleiszinger József (U11) 
5. Kovács Levente (U13) 4. Kovács Luca (U13) 2. helyezés.

BMX: Kovács Zsombor (U11) 2. Pleszinger József (U11) 8. Ko-
vács Levente (U13) 2. Kovács Luca (U13) 1. helyezés.

A BMX diákolimpia országos döntőjén „B” kategóriában:
Kovács Luca 4.o. 1. hely
Kovács Levente 4 o.  9. hely
Kovács Zsombor 2. o. 1. hely
A BMX diákolimpia országos döntőjén „A” kategóriában:
Bokros Kincső 3. o. 1. hely

Balatoni hagyományok ápolása
A Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozata 121 tanuló rész-

vételével rendezte meg újabb projektnapját 2018. április 21-én, a 
Római Katolikus Plébánia segítségével, anyagi támogatásával. A 
projektnap nagyszerű előfutára volt az iskola életében már hagyo-
mányos Fenntarthatósági témahétnek. A program a balatoni hagyo-
mányok köré szerveződött leginkább, a témához segítséget kaptunk 
a meghívott előadóktól. A Balatoni Horgászegyesületek Szövetségé-
nek képviseletében Domina Balázs tartott érdekes, szemléletes elő-
adást a Balaton halfaunájáról, a természet és a vízpart tiszteletéről, 
szeretetéről, az itt hagyományos halászati szokásokról, a jelenlegi 
horgászéletről. A Kentaur Lovas Egyesülettől egy kedves négylábú 
társaságában érkezett Lelkes Anita, aki a környéken hagyományos 
lovaséletről, a lovakkal kapcsolatos tudnivalókról tartott foglalko-
zást. Testközelbe hozott lova elvarázsolta a kisdiákokat. Komolyabb 
téma volt Bogdán László, Balatonalmádi főépítészének interaktív 
előadása, mely során a gyerekeknek bemutatta a régi Balatonalmá-
dit, annak jellegzetes, szép épületeit, a Balaton-felvidéken hagyo-
mányos építészeti szokásokat, melyeket a jelen házaiban is tetten 
érünk. Az előadásokon záporozó kérdésekből kiderült, hogy meny-
nyire érdeklődőek, kíváncsiak a kis nebulók. Az előadások között 
játszhattak kooperációs ejtőernyővel, balatoni játékokkal és a tó 
körüli értékek nyomába eredtek térképes, felismerő játékban. Ezek 
mind erősítették a gyerekek közötti együttműködést, az egymásra 
figyelést, a toleranciát. A mozgalmas, izgalmas napot jókedvvel, sok 
új tudással és újabb motivációkkal zártuk.  

Trázsi Erika

Vidramentés Berényben
Az idei tanév fenntart-

hatósági témahetében 
többlépcsős feladatot 
adtunk a felsősöknek. 
A Földművelésügyi Mi-
nisztérium támogatásá-
val a Magyar Természet-
védők Szövetsége által 
készített „Túl a hulla-
dékhegyen” projekt nevű 
hulladékkezelési versenyt 

szerveztünk. Ennek kiinduló problémája az volt, hogy néhány gye-
rek beteg vidrát talál a szemetes patak parton. Míg a vidra az állator-
vosnál lábadozik, a tanulóknak több feladatot szükséges megolda-
niuk. Ehhez 3-4 fős csapatokat kellett alkotniuk, majd az internet 
és egymás segítségével kellett kitölteni a megoldólapjaikat. A 37 db 
felső tagozatos csapatnak többek között: külön kellett válogatni a 
hulladékokat, le kellett írni a hulladékok -újra-hasznosításának lé-
péseit, vidraszállító eszközt kellett tervezni, felmérést kellett készíte-
ni az iskolai és otthoni hulladékkezelési szokásokról. Célunk az volt, 
hogy ismerkedjenek meg a hulladékkezelés megfelelő módszereivel, 
lehetőségeivel és a csoportmunka során fejlődjön az együttműkö-
dő képességük. Akciónk sikeres volt, a gyerekek nagy része ügyesen 
vette az akadályokat, így jutalmul biológiából még egy jeles érdem-
jegyet is szerezhettek.

Emellett ezen a héten tavaszi papírgyűjtést is szerveztünk, amiben 
az egész iskola aktívan vett részt. KÖSZÖNJÜK a segítséget!

A fenntarthatósági témahét segít még inkább kiemelni a hétköz-
napokból az állandó feladatunkat: környezettudatosan viselkedjünk!

Kovács Katalin

Diákmuzsika
A balatonszemesi Reich Károly iskola 6. alkalommal rendezte 

meg a Diákmuzsika nevű zenei találkozót. Az almádi zeneiskolából 
hárman készültünk fel a megmérettetésre egy kamaraprodukcióval: 
Baklanova: Variációk c. művét adtuk elő két hegedűn /Bagoly Anna 
és Bérces Bíbor/ és zongorán / Igaz Barnabás/.

2018. május 4-én a zeneiskolából indultunk kisbusszal. Balaton-
szemesen a Baptista Imaház adott otthont a rendezvénynek, ahol 
megérkezésünk után gyakoroltunk, kipróbáltuk a helyszínt, s meg-
ebédeltünk. A darabunkat nagyon megszerettük, mert ez már egy 
komoly zenei élményt nyújtott nekünk: a zeneszerző egy zenei té-
mát dolgoz fel többféle karakterrel, sokféle hangulattal, melyben 
mindegyikünk szólama kiteljesedhetett. A szereplésünk jól sikerült 
– a sok gyakorlás és a befektetett idő meghozta gyümölcsét. Sajnos a 
többiekből nem sokat hallottunk, mert a buszvezetőnk sietett haza. 
Felkészítő tanárainkkal, Horváthné Domonkos Tímea nénivel és 
Fűkéné Sebestyén Mónika nénivel egész nap sokat nevettünk, még 
a versenyzést is élveztük. Egy finom fagyival megkoronáztuk ezt az 
izgalmas napot.

Köszönjük szépen! 
Bagoly Anna, Bérces Bíbor, Igaz Gábor Barnabás

Egerben jártunk
A kétévente megrendezett országos Eszterházy Kamaraéneklési 

Versenyen másodszor szerepeltek zeneiskolánk növendékei. Az áp-
rilis 13-14-én lezajlott versenyen két csapattal neveztünk. Gergelyi 

Noémi, Kádár Panna és Rézmüves Miklós tercettje ezüst minősí-
téssel térhetett haza. Nádas Panna és Nádas Janka duettje bronz 
minősítést kapott. A gyönyörű hangverseny, melyen a fiatalok be-
mutathatták tudásukat, sok új tapasztalattal gazdagított gyermeket 
és tanárát egyaránt. Új dallamokat hoztunk haza a fülünkben, szí-
vünkben; melyek közül néhányat már el is kezdtünk tanulni.  Két 
év múlva újra szeretnénk ott lenni az országos versenyen.

Nádasné Varga Katalin

Kamarzenélés 
Zeneiskolás szemmel

Március 3-án került megrendezésre Sümegen a Kamara- éneklé-
si Verseny,  Szombathelyen pedig a Sistrum Kamarazenei Verseny. 
Hála a fenntartónk kisbuszának és a meglepően jó időnek, Bagoly 
Anna, Igaz Gábor Barnabás, és jó magam mindkét versenyen részt 
vehettünk. 

Két művet adtunk elő. Az egyik Kodály Zoltán: Csillagoknak 
teremtője – kétszólamú népdal feldolgozása volt zongorakísérettel. 
Barnabás kísért zongorán, Anna és én énekeltünk. A másik mű Sári 
László: A Felkelő Nap Köszöntése volt. Ez egy háromszólamú mű, 
amely a megfelelő előadásmódban és pontos ritmussal rendkívüli 
hatást ad. 

Sümegre korán érkeztünk, így be tudtunk énekelni és szinte az 
elején fel is léptünk. Az itteni előadás még nem volt tökéletes, a Fel-
kelő Nap Köszöntését pontatlanul zártuk le, valamint a ritmus néha 
elcsúszott és ingadozott a hang. A Csillagoknak teremtője ennél egy 
fokkal jobb volt, de csiszolatlannak hatott. Mindezt megbeszélve 
viszont már mentünk is Szombathelyre.

Szombathelyen volt szerencsénk pár másik csapat produkcióját 
is meghallgatni. Ezek nagyrészt hangszeres művek voltak és összes-
ségében komoly, összeszedett előadásban adták elő a zeneiskolások. 
Amikor mi következtünk, izgultunk, de sikerült egy, szerintem 
pontos előadást összehoznunk. Ezt lehet az izgalom miatt mon-
dom, lehet, mert a sümegi előadáshoz hasonlítottam, de meg vol-
tam elégedve magunkkal. 

Összességében jól éreztem magam ezen a szombaton. Az ered-
mény két bronzfokozat, a sümegit teljesen megértem, a Sistrumon 
talán nem voltunk olyan jók, mint éreztem, és lehet, hogy rugal-
matlanságot sugallotunk azzal, hogy két modern művet adtunk elő. 

Köszönet csapattársaimnak az együttműködésért és Huiber Gab-
riella tanárnőnknek a felkészítésért. 

Kedves Lőrinc

2018. április 17-én  a XXX. Regionális Lantos Magda Zeneiskolai 
Zongoraversenyen Veszprémben Kurucz Luca (4. évfolyam) 
– bronz minősítést, Bogdán Soma (I. továbbképző) – bronz 

minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Tamás Béláné.
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Diákolimpiai eredmények  
a Vörösberényi Általános Iskolában

II. félévben több sportágban is a legjobbak között végeztek spor-
tolóink.

Az úszás diákolimpia megyei döntőjén való sikeres szereplésről 
már beszámoltunk, az országos döntő Hódmezővásárhelyen került 
megrendezésre. Nagyszerű küzdelemben Bartalus Mirtill 5.b. osz-
tályos tanuló mellúszásban a 6. helyet, gyorsúszásban a 8. helyet 
szerezte meg, Bíró Martin 2. osztályos tanuló pedig mellúszásban 
az 5. helyezést érte el.

A mezei futóverseny megyei döntőjén egyéniben Beődi Bence 
5.b. osztályos tanuló 13. helyen ért célba.

Az atlétika diákolimpia körzeti döntőjén csapataink minden kor-
csoportban sikeresen szerepeltek.

Eredményeik: 
II. kcs. fiú csapat II. helyezés (Bartalus Szilárd, Szántó Dániel, 

Kovács Levente, Beődi Bence, Czintos Benedek)
II.kcs. leány csapat II. helyezés (Bokros Kincső, Takáts Boglárka, 

Vajda Alexa, Murai Rebeka, Bartalus Mirtill, Gyarmati Eszter) 
III.kcs. fiú csapat IV. helyezés (Nagy Huba, Hoffmann Bálint, 

Takács Kevin, Orbán Jácint, Matos Manó, Szántó Benedek)
III.kcs. leány csapat III. helyezés (Zsendovics Lilla, Somorácz 

Luca, Bíró Dominika, Lendvai Réka, Kovács Petra, Mesics Borbála)
IV. kcs. fiú csapat II. helyezés (Bóta I. Szabolcs, Gyürüsi Károly, 

Komár Mihály, Németh Kristóf, Takács Levente, Hartman Zsolt) 
IV. kcs. leány csapat III. helyezés (Kun Dorottya, Kovács Sára, 

Győri Alíz, Huszka Laura, Varga Vivien, Jakab Alexandra)
A megyei döntőn Beődi Bence egyéni összetettben a 11. helyezést 

érte el.
A kerékpáros diákolimpia országos elődöntőjén Veszprémben 

több megyéből érkeztek lelkes diákok. A Vörösberényi Általános 
Iskola mindkét verseny-
számban képviseltette 
magát. 

Montain Bike: Balogh 
Enikő (U11) 1. Fodor 
Zétény (U11) 3. Ko-
vács Zsombor (U11) 4. 
Pleiszinger József (U11) 
5. Kovács Levente (U13) 4. Kovács Luca (U13) 2. helyezés.

BMX: Kovács Zsombor (U11) 2. Pleszinger József (U11) 8. Ko-
vács Levente (U13) 2. Kovács Luca (U13) 1. helyezés.

A BMX diákolimpia országos döntőjén „B” kategóriában:
Kovács Luca 4.o. 1. hely
Kovács Levente 4 o.  9. hely
Kovács Zsombor 2. o. 1. hely
A BMX diákolimpia országos döntőjén „A” kategóriában:
Bokros Kincső 3. o. 1. hely

Balatoni hagyományok ápolása
A Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozata 121 tanuló rész-

vételével rendezte meg újabb projektnapját 2018. április 21-én, a 
Római Katolikus Plébánia segítségével, anyagi támogatásával. A 
projektnap nagyszerű előfutára volt az iskola életében már hagyo-
mányos Fenntarthatósági témahétnek. A program a balatoni hagyo-
mányok köré szerveződött leginkább, a témához segítséget kaptunk 
a meghívott előadóktól. A Balatoni Horgászegyesületek Szövetségé-
nek képviseletében Domina Balázs tartott érdekes, szemléletes elő-
adást a Balaton halfaunájáról, a természet és a vízpart tiszteletéről, 
szeretetéről, az itt hagyományos halászati szokásokról, a jelenlegi 
horgászéletről. A Kentaur Lovas Egyesülettől egy kedves négylábú 
társaságában érkezett Lelkes Anita, aki a környéken hagyományos 
lovaséletről, a lovakkal kapcsolatos tudnivalókról tartott foglalko-
zást. Testközelbe hozott lova elvarázsolta a kisdiákokat. Komolyabb 
téma volt Bogdán László, Balatonalmádi főépítészének interaktív 
előadása, mely során a gyerekeknek bemutatta a régi Balatonalmá-
dit, annak jellegzetes, szép épületeit, a Balaton-felvidéken hagyo-
mányos építészeti szokásokat, melyeket a jelen házaiban is tetten 
érünk. Az előadásokon záporozó kérdésekből kiderült, hogy meny-
nyire érdeklődőek, kíváncsiak a kis nebulók. Az előadások között 
játszhattak kooperációs ejtőernyővel, balatoni játékokkal és a tó 
körüli értékek nyomába eredtek térképes, felismerő játékban. Ezek 
mind erősítették a gyerekek közötti együttműködést, az egymásra 
figyelést, a toleranciát. A mozgalmas, izgalmas napot jókedvvel, sok 
új tudással és újabb motivációkkal zártuk.  

Trázsi Erika

Vidramentés Berényben
Az idei tanév fenntart-

hatósági témahetében 
többlépcsős feladatot 
adtunk a felsősöknek. 
A Földművelésügyi Mi-
nisztérium támogatásá-
val a Magyar Természet-
védők Szövetsége által 
készített „Túl a hulla-
dékhegyen” projekt nevű 
hulladékkezelési versenyt 

szerveztünk. Ennek kiinduló problémája az volt, hogy néhány gye-
rek beteg vidrát talál a szemetes patak parton. Míg a vidra az állator-
vosnál lábadozik, a tanulóknak több feladatot szükséges megolda-
niuk. Ehhez 3-4 fős csapatokat kellett alkotniuk, majd az internet 
és egymás segítségével kellett kitölteni a megoldólapjaikat. A 37 db 
felső tagozatos csapatnak többek között: külön kellett válogatni a 
hulladékokat, le kellett írni a hulladékok -újra-hasznosításának lé-
péseit, vidraszállító eszközt kellett tervezni, felmérést kellett készíte-
ni az iskolai és otthoni hulladékkezelési szokásokról. Célunk az volt, 
hogy ismerkedjenek meg a hulladékkezelés megfelelő módszereivel, 
lehetőségeivel és a csoportmunka során fejlődjön az együttműkö-
dő képességük. Akciónk sikeres volt, a gyerekek nagy része ügyesen 
vette az akadályokat, így jutalmul biológiából még egy jeles érdem-
jegyet is szerezhettek.

Emellett ezen a héten tavaszi papírgyűjtést is szerveztünk, amiben 
az egész iskola aktívan vett részt. KÖSZÖNJÜK a segítséget!

A fenntarthatósági témahét segít még inkább kiemelni a hétköz-
napokból az állandó feladatunkat: környezettudatosan viselkedjünk!

Kovács Katalin

Diákmuzsika
A balatonszemesi Reich Károly iskola 6. alkalommal rendezte 

meg a Diákmuzsika nevű zenei találkozót. Az almádi zeneiskolából 
hárman készültünk fel a megmérettetésre egy kamaraprodukcióval: 
Baklanova: Variációk c. művét adtuk elő két hegedűn /Bagoly Anna 
és Bérces Bíbor/ és zongorán / Igaz Barnabás/.

2018. május 4-én a zeneiskolából indultunk kisbusszal. Balaton-
szemesen a Baptista Imaház adott otthont a rendezvénynek, ahol 
megérkezésünk után gyakoroltunk, kipróbáltuk a helyszínt, s meg-
ebédeltünk. A darabunkat nagyon megszerettük, mert ez már egy 
komoly zenei élményt nyújtott nekünk: a zeneszerző egy zenei té-
mát dolgoz fel többféle karakterrel, sokféle hangulattal, melyben 
mindegyikünk szólama kiteljesedhetett. A szereplésünk jól sikerült 
– a sok gyakorlás és a befektetett idő meghozta gyümölcsét. Sajnos a 
többiekből nem sokat hallottunk, mert a buszvezetőnk sietett haza. 
Felkészítő tanárainkkal, Horváthné Domonkos Tímea nénivel és 
Fűkéné Sebestyén Mónika nénivel egész nap sokat nevettünk, még 
a versenyzést is élveztük. Egy finom fagyival megkoronáztuk ezt az 
izgalmas napot.

Köszönjük szépen! 
Bagoly Anna, Bérces Bíbor, Igaz Gábor Barnabás

Egerben jártunk
A kétévente megrendezett országos Eszterházy Kamaraéneklési 

Versenyen másodszor szerepeltek zeneiskolánk növendékei. Az áp-
rilis 13-14-én lezajlott versenyen két csapattal neveztünk. Gergelyi 

Noémi, Kádár Panna és Rézmüves Miklós tercettje ezüst minősí-
téssel térhetett haza. Nádas Panna és Nádas Janka duettje bronz 
minősítést kapott. A gyönyörű hangverseny, melyen a fiatalok be-
mutathatták tudásukat, sok új tapasztalattal gazdagított gyermeket 
és tanárát egyaránt. Új dallamokat hoztunk haza a fülünkben, szí-
vünkben; melyek közül néhányat már el is kezdtünk tanulni.  Két 
év múlva újra szeretnénk ott lenni az országos versenyen.

Nádasné Varga Katalin

Kamarzenélés 
Zeneiskolás szemmel

Március 3-án került megrendezésre Sümegen a Kamara- éneklé-
si Verseny,  Szombathelyen pedig a Sistrum Kamarazenei Verseny. 
Hála a fenntartónk kisbuszának és a meglepően jó időnek, Bagoly 
Anna, Igaz Gábor Barnabás, és jó magam mindkét versenyen részt 
vehettünk. 

Két művet adtunk elő. Az egyik Kodály Zoltán: Csillagoknak 
teremtője – kétszólamú népdal feldolgozása volt zongorakísérettel. 
Barnabás kísért zongorán, Anna és én énekeltünk. A másik mű Sári 
László: A Felkelő Nap Köszöntése volt. Ez egy háromszólamú mű, 
amely a megfelelő előadásmódban és pontos ritmussal rendkívüli 
hatást ad. 

Sümegre korán érkeztünk, így be tudtunk énekelni és szinte az 
elején fel is léptünk. Az itteni előadás még nem volt tökéletes, a Fel-
kelő Nap Köszöntését pontatlanul zártuk le, valamint a ritmus néha 
elcsúszott és ingadozott a hang. A Csillagoknak teremtője ennél egy 
fokkal jobb volt, de csiszolatlannak hatott. Mindezt megbeszélve 
viszont már mentünk is Szombathelyre.

Szombathelyen volt szerencsénk pár másik csapat produkcióját 
is meghallgatni. Ezek nagyrészt hangszeres művek voltak és összes-
ségében komoly, összeszedett előadásban adták elő a zeneiskolások. 
Amikor mi következtünk, izgultunk, de sikerült egy, szerintem 
pontos előadást összehoznunk. Ezt lehet az izgalom miatt mon-
dom, lehet, mert a sümegi előadáshoz hasonlítottam, de meg vol-
tam elégedve magunkkal. 

Összességében jól éreztem magam ezen a szombaton. Az ered-
mény két bronzfokozat, a sümegit teljesen megértem, a Sistrumon 
talán nem voltunk olyan jók, mint éreztem, és lehet, hogy rugal-
matlanságot sugallotunk azzal, hogy két modern művet adtunk elő. 

Köszönet csapattársaimnak az együttműködésért és Huiber Gab-
riella tanárnőnknek a felkészítésért. 

Kedves Lőrinc

2018. április 17-én  a XXX. Regionális Lantos Magda Zeneiskolai 
Zongoraversenyen Veszprémben Kurucz Luca (4. évfolyam) 
– bronz minősítést, Bogdán Soma (I. továbbképző) – bronz 

minősítést kapott. Felkészítő tanáruk Tamás Béláné.
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ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGKrónika 2018. június Krónika
Magocskák Alapítvány hírei

Az ovis gyereknap felhők árnyékában kezdődött, de felhőtlen jó-
kedvvel zajlott május 25-én mindkét óvodánk udvarán. Az immár 
szokásos koncertet idén az Aranykapu Zenekar adta Töreky Zsuzsi-
val, Kiss Krisztiánnal és Lőrincz Tamással, melyet Balatonalmádi 
Város Önkormányzata és alapítványunk közösen finanszírozott. 
Üde és lágyan csengő hangon, gyerekfülekbe könnyen belemászó 
játékos dallamokkal varázsoltak újjá népdalokat és régi gyerekdalo-
kat, és közös játékra hívták a kicsiket és szüleiket. Sütöttünk sajtos 
pogácsát, etettünk gólyát, előcsalogattuk házaikból csigabigáékat és 
az óvó nénik segítségével az egész ovi népe tekergő óriáskígyóvá vál-
tozott, miközben az Aranykapu Zenekar húzta a talpalávalót.

A koncert után következtek az udvari játékok, színes-izgalmas 
kézműves- és ügyességi feladatok, az éhes szájaknak pedig odaadó 
óvó nénik sütötték rendületlenül az illatos palacsintát. Az eső szólt 
csak közbe, így az udvarra tervezett programok sorát a balatonke-
nesei rendőrkutyás bemutató zárta. Aztán a csoportokban folytató-
dott a móka egész délelőtt.

Minden évben azt kívánjuk, bárcsak többször lenne gyereknap… 
De ahol óvodások laknak, ott úgyis minden nap gyereknap a csa-
ládban, nem igaz? 

A Magocskák Alapítvány Csapata 

Bagoly buli
2017. októberében tízedik alkalommal indítottuk el a Könyvfa-

ló olvasásnépszerűsítő pályázatunkat az általános iskolás korosztály 
számára. A 2017/2018-as tanévben rendkívül népszerű volt a prog-
ram, 75 tanuló 657 könyvet olvasott el. Nem csak az almádi gyere-
kek vettek részt a versenyben, hanem a környező települések – Litér, 
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő – lakói is. A várva-várt „Bagoly Bulit” 
- ami a Könyvfaló és a Cimbora program közös záró rendezvénye - 
2018. május 25-én rendeztük. A 67 résztvevő délutántól este 10-ig 
a könyvtár egész területét birtokba vette, játékos sorversennyel, óri-
ás társassal, kézműveskedéssel és táblajátékokkal töltötték az időt.  
A legfontosabb esemény az este során mégis az eredményhirdetés 
és a bagolyvásár volt, ahol az év során gyűjtött baglyokat lehetett 
ajándékokra váltani. 

A 2017/2018-as év díjazottjai:
A csoport (1-2 osztály): 
Golubkovics Márk (60 könyv), Karáth Áron (43 könyv), Szegedi 
Barnabás (42 könyv), Brokés Sára (39 könyv)
B csoport (3-4 osztály): 
Mészáros Barna (25 könyv), Feil Dorka (24 könyv), Hegyessy 
Zsombor (22 könyv), Hanis Gréta (20 könyv)
C csoport (5-6 osztály):
 Csontos Tamás (4 könyv)
Idén kiosztottunk két óvodás különdíjat is Jakus Kamillának és Ja-
kus Bíborkának.

Nagy öröm számunkra, hogy rengeteg pozitív visszajelzést ka-
punk a gyerekektől, a szülőktől és a tanító néniktől is. 

Tóth Zsófi És Mosonyi Emese

20 évesek lettünk!!!

A két város lakóinak kapcsolata a 90-es évek elejétől formálódik.
1998-ban megalakult a Balatonalmádi-Eggenfelden Freundeskreis 

Eggenfeldenben, míg városunkban az Eggenfelden-Balatonalmádi 
Baráti Társaság.

A kerek évforduló megünneplésére 55 fős delegáció érkezett test-
vérvárosunkból –mert 2000-ben a két város vezetői testvérvárosi 
rangra emelték a két város kapcsolatát-.

Szombat délelőtt partnervárosi üdvözlő táblák kerültek kihelye-
zésre a Balatonalmádiba Füred és Veszprém felöl érkező főútvona-
lakra.

Délután a móló közelében egy vérbükk került elültetésre, mely 
mellett emléktábla jelzi a jubileumot, és miután Szabó János atya-
plébános megáldotta a fát, minden reményünk meg-van, hogy év-
század elteltével is jelezni fogja barátságunkat.

Ezeket követően a Magtárban ünnepi közgyülésre került sor, ahol 
méltó környezetben Johanna Leipold, Eggenfelden alpolgármestere 
és Keszey János városunk polgármestere köszöntötte a jubileumot, 
majd Bruno Holzleitner és Silló Piroska a baráti körök elnökei erő-
sítették meg aláírásukkal a további együttműködést.

Az ünneplés keretében fellépett a Ringató Balaton Néptánc-cso-
port, Teleki Gergő zongoraművész, Mester Ádám trombitajátékát 
Fükéné Sebestyén Mónika kísérte.

A vacsora utáni tánchoz a talpalávalót Tóth István szolgáltatta, a 
hangulat fenomenális volt.

Vasárnap a Szentmise után Eggenfeldeni Barátaink hazaindultak, 
és garantált, hogy további szép jubileumokat fogunk még ünnepel-
ni.

Szentesi István
Eggenfelden-Balatonalmádi Baráti Társaság alelnöke
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4. Vörösberényi Magtárrevü 1.2.3.
- újdonság: új műfaj a Magtárban 
- három alkalom, helyi amatőrök fellépése és cigányzenés  társasvacsora
- az első zártkörű rendezvény
- a második és a harmadik fizetős vendégeket fogad
- a belépő és a vacsora ára 2500 forint

5. Vörösberényi Régizene koncertek 1.2.3.
- újdonság az erődtemplomban: a Zeneakadémia házhoz jön
- három alkalom az erődtemplomban 
- a belépő ára 1000 forint

6. Vörösberényi Magtárkabaré 1.2.
- újdonság: kabaré a Magtárban   
- két alkalom, Bagi-Nacsa és Fábry Sándor
- a belépő ára 1500 forint

7. Vörösberényi Junior Művésztelep
- újdonság: művészeti oktatás a Magtárban 
-15 felvételiző képzőművész számára 
- 10 napos bentlakásos képzés a Magtárban napi ötszöri étkezéssel
- augusztus 21. keddtől augusztus 30. csütörtökig
- a térítés ára 100.000Ft./fő

8. Vörösberényi Társastáncház 1.2.3.
- új műfaj: házibuli a Magtárban 
- három alkalom, augusztus 11. szombat, augusztus 31. péntek, szeptember 14. péntek 19 óra
- közreműködik a Madarak házibuli zenekar, 3x45 perc
- belépő 1500/fő

9. Dunántúli Képzőművészeti Szalon és Vásár 2018.
- új műfaj: kiállítás és képzőművészeti vásár a Magtárban
- szeptember 7. péntek, 8. szombat, 9 vasárnap
- a  vendégszobák a Magtárban elfoglalhatók
- a tárlat 09.23. vasárnapig látogatható
- belépő: 500 forint/fő 
 
10. Vörösberényi Szüreti Felvonulás és Szüreti Bál
- újdonság: hagyományápolás   

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

Kedves Olvasók!

A veszprémi platóról ősidők óta lakott völgyek vezetnek a Balaton felé. A kapolcsi völgy Márta István színigazgató szor-
galmának köszönhetően kulturális és turisztikai centrummá vált. A balatonfüredi völgyek kiépítése és a város megújulása 
Bóka István polgármester lenyűgöző varázslata. Most a vörösberényi völgy és a városrész fejlesztése kezdődik.    

2017 őszén a kormány a volt jezsuita kolostort a kertekkel együtt térítésmentesen átengedte Balatonalmádi önkormány-
zatának azzal a meghagyással, hogy e barokk térben, a szomszédos római alapokon álló gótikus erődtemplomban és az 
ugyancsak szomszédos paraszt-barokk püspöki magtárban valósuljon meg a Vörösberény program elnevezésű kulturális 
fejlesztés és ennek ékessége, a keresztény szellemű nyári intézmény, a Gizella tábor. 

A Vörösberény program és a Gizella tábor megvalósulását a kormány jelentős összeggel támogatja.  

A fejlesztés során létrejön a városi tulajdonban álló Hotel Kolostor, mely szálloda, kávéház, vendégház, és táborhely egy-
szerre. A Gizella tábor gyermekeinek fogadása csak a jövő nyártól lehetséges, de a Vörösberény program egyes elemei 
már az idei nyáron megvalósulnak.

A Magtár felszerelése folyamatban van. A földszinten porta létesül, a nagyterem színházi produkciókat, kiállításokat, 
esküvőket és bálokat fogad, a déli oldalon társalgó és büfé létesül.  A pince is színpadot, hang és fénytechnikát kap, a 
tetőtérben vendégszobák létesülnek, itt laknak majd a festőtáborok vendégei. 

Alant a szervezés alatt álló program. Az érdeklődőket szeretettel várják a rendezők:

Keszey János polgármester, Kovács Piroska menedzser, Veszeli Lajos művészeti vezető, 
Bati János főszervező és Kerényi Imre rendező.

1. Vörösberényi Festőiskola
- újdonság: művészeti oktatás a Magtárban 
- 15 környékbeli diák számára
- 10 napos bentlakásos kurzus napi ötszöri étkezéssel
- június.25. hétfőtől – július 4. szerdáig
- a térítés ára személyenként 60.000 forint 

2. Vörösberényi Magtárkoncertek 1.2.3.4.
- újdonság: Bogányi zongora a Magtárban 
- öt alkalom, Bogányi Gergely, Szilasi Alex, Érdi Tamás, Rákász Gergely, Teleki Gergő 
- a belépő ára 1500 forint

3. Vörösberényi Magtárszínház 1.2.3.
- újdonság: színházi sorozat a Magtárban 
- három alkalom, a veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka 
- a belépő ára 1500 forint  

3. Vörösberényi Gyermekvigalom 1.2.3.
- újdonság: gyermekprogram a Magtárban  
- három alkalom szombati napokon délelőtt a Magtárban
- gyermekszínház
- gyöngyfűzés, fazekasság, fafaragás 
- lósimogatás, futószárazás, hintózás külön juttatásért lehetséges 
- a belépő ára 500 forint

ALMÁDI KULTÚRA
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER 

ALMÁDI KULTÚRA
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER 

Jegyek elővételben kaphatók: 

- Tourinform Iroda (Balatonalmádi Városház tér 4.)
- Magtár (Balatonalmádi Thököly u. 1.) 

Email: vorosberenyprogram@gmail.com
Tel.: +36/20/374-1868
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2. Vörösberényi Magtárkoncertek 1.2.3.4.
- újdonság: Bogányi zongora a Magtárban 
- öt alkalom, Bogányi Gergely, Szilasi Alex, Érdi Tamás, Rákász Gergely, Teleki Gergő 
- a belépő ára 1500 forint

3. Vörösberényi Magtárszínház 1.2.3.
- újdonság: színházi sorozat a Magtárban 
- három alkalom, a veszprémi Petőfi Színház vendégjátéka 
- a belépő ára 1500 forint  

3. Vörösberényi Gyermekvigalom 1.2.3.
- újdonság: gyermekprogram a Magtárban  
- három alkalom szombati napokon délelőtt a Magtárban
- gyermekszínház
- gyöngyfűzés, fazekasság, fafaragás 
- lósimogatás, futószárazás, hintózás külön juttatásért lehetséges 
- a belépő ára 500 forint

ALMÁDI KULTÚRA
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER 

ALMÁDI KULTÚRA
JÚNIUS - JÚLIUS - AUGUSZTUS - SZEPTEMBER 

Jegyek elővételben kaphatók: 

- Tourinform Iroda (Balatonalmádi Városház tér 4.)
- Magtár (Balatonalmádi Thököly u. 1.) 

Email: vorosberenyprogram@gmail.com
Tel.: +36/20/374-1868



VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD- 

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚNIUS
25. HÉTFŐ FESTŐ ISKOLA VÖRÖSBERÉNYI 

FESTŐISKOLA 
-ÚJDONSÁG: 
MŰVÉSZETI OKTATÁS A 
MAGTÁRBAN
-15 KÖRNYÉKBELI 
KISDIÁK SZÁMÁRA 
-10 NAPOS 
BENTLAKÁSOS 
KURZUS NAPI ÖTSZÖRI 
ÉTKEZÉSSEL
-JÚNIUS 25. HÉTFŐTŐL 
JÚLIUS 4. SZERDÁIG
-A TÉRÍTÉS ÁRA 
SZEMÉLYENKÉNT 60.000 
FORINT 
- 14 ÓRA

PARAPÁCS 
BALATONI 
MESEKÖR 
A MESEMONDÓ 
ESTRE VÁRJUK AZO-
KAT, AKIK SZÍVESEN 
HALLGATNAK/
MONDANAK FEL-
NŐTTEKNEK SZÓLÓ 
MESÉKET. IDŐPONT: 
JÚNIUS 25. HÉTFŐ 
18.30 ÓRA
HELYSZÍN: BA-
LATONALMÁDI 
– VÖRÖSBERÉNY 
LEADER HAGYO-
MÁNYŐRZŐ HÁZ 
ADY E. U. 2.-6. 
INFORMÁCIÓ: 
MOLNÁR ENIKŐ 
+36/30/2395048 ÉS 
CZOMA-SZEGEDI NÓRA 
+36/30/3735953 

26. KEDD FESTŐ ISKOLA
27. SZERDA FESTŐ ISKOLA
28. CSÜTÖRTÖK FESTŐ ISKOLA
29. PÉNTEK PÉTER PÁL NAPI 

VIGADALOM 2018. 
A TÁRGYALKOTÓ 
NÉPMŰVÉSZET, A 
NÉPZENE, A NÉPTÁNC 
ÉS A KAPCSOLÓDÓ 
MŰVÉSZETEK 
HAGYOMÁNYOS 
BALATON PARTI 
ÜNNEPE A SZENT 
ERZSÉBET LIGETBEN 
AZ ALMÁDIÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY 
SZERVEZÉSÉBEN.

FESTŐ ISKOLA VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 1.
-ÚJDONSÁG: BOGÁNYI 
ZONGORA  A MAG-
TÁRBAN
-BOGÁNYI GERGELY 
ZONGORAMŰVÉSZ 
FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

30. SZOMBAT PÉTER PÁL NAPOK FESTŐ ISKOLA ÉRTÉKEINK – 
CZUCZOR SÁNDOR: 
NE HAGYJUK 
VESZNI SZELLEMI 
ÖRÖKSÉGÜNKET: 
TÉNYLEG BESZÉL A 
HELYNÉV.
- 15 ÓRA

JÚLIUS
1. VASÁRNAP PÉTER PÁL NAPOK FESTŐ ISKOLA
2. HÉTFŐ FESTŐ ISKOLA
3. KEDD FESTŐ ISKOLA VÖRÖSBERÉNYI 

MAGTÁRSZÍNHÁZ 1.
- ÚJDONSÁG: 
SZÍNHÁZI SOROZAT A 
MAGTÁRBAN
- BERNARD SLADE: 
JÖVŐRE, VELED, 
UGYANITT
- A VESZPRÉMI 
PETŐFI SZÍNHÁZ 
VENDÉGJÁTÉKA
romantikus vígjáték
Szereposztás:
Doris - Váradi Eszter Sára
George - Keller János
Rendezte: Hargitai Iván
- BELÉPŐ ÁRA: 2500 FORINT
- 19 ÓRA

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD- 

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
4. SZERDA FESTŐ ISKOLA KISVAKOND 

BÁBJÁTÉK EGY 
FELVONÁSBAN
- 18 ÓRA

5. CSÜTÖRTÖK DIRTY SLIPPERS 
– AKUSZTIKUS 
KONCERT
A LÉLEK LABOR 
BÁRBAN
-20 ÓRA

6. PÉNTEK ALMÁDI NAPOK
- MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
-19 ÓRA

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 2.
-ÚJDONSÁG: BOGÁNYI 
ZONGORA  A MAG-
TÁRBAN
- SZILASI ALEX ZONGO-
RAMŰVÉSZ FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
 -19 ÓRA

7. SZOMBAT ALMÁDI NAPOK „TUDATOS 
VÉLETLEN” 
RÉTI ÁGNES 
KIÁLLÍTÁSA 
18. ÓRA

8. VASÁRNAP ALMÁDI NAPOK
9. HÉTFŐ ALMÁDI NAPOK
10. KEDD ALMÁDI NAPOK VÖRÖSBERÉNYI 

MAGTÁRSZÍNHÁZ 2.
- ÚJDONSÁG: SZÍNHÁZI 
SOROZAT A MAGTÁR-
BAN
- „ELTÖRÖTT A 
HEGEDŰ...” DANKÓ EST
- A VESZPRÉMI PETŐFI 
SZÍNHÁZ VENDÉGJÁ-
TÉKA
-BELÉPŐ ÁRA: 1500 FORINT
- 19 ÓRA

11. SZERDA ALMÁDI NAPOK KISVAKOND 
BÁBJÁTÉK EGY 
FELVONÁSBAN
- 18 ÓRA

12. CSÜTÖRTÖK ALMÁDI NAPOK
13. PÉNTEK ALMÁDI NAPOK VÖRÖSBERÉNYI 

MAGTÁRKON-
CERTEK 3.
-ÚJDONSÁG: BOGÁNYI 
ZONGORA A MAGTÁR-
BAN
-ÉRDI TAMÁS ZONGO-
RAMŰVÉSZ FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA
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DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
14. SZOMBAT  ALMÁDI NAPOK VÖRÖSBERÉNYI 

GYERMEKVIGA-
LOM 1.
- ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM  A 
MAGTÁRBAN
- GYERMEKSZÍNHÁZ
- GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS.
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS  ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGE
- BELÉPŐ 500 FORINT/FŐ
- 10 ÓRÁTÓL

A MOL ÚJ 
EURÓPA 
ALAPÍTVÁNY 
TEHETSÉG
TÁMOGATÓ 
PROGRAM 
NYERTESE-
INEK KON-
CERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

15. VASÁRNAP ALMÁDI NAPOK KOCSIS 
KRISZTIÁN 
ZONGORA-
MŰVÉSZ FEL-
LÉPÉSE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

16. HÉTFŐ ZSOLDOS DÁ-
VID ZONGO-
RAMŰVÉSZ ÉS 
DEVICH GER-
GELY CSEL-
LÓMŰ-VÉSZ 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

17. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRSZÍNHÁZ 3.
-ÚJDONSÁG: SZÍNHÁZI 
SOROZAT A MAGTÁR-
BAN
-”CINTÁNYÉROS 
CUDAR VILÁG...!”
OPERETTGÁLA
-A VESZPRÉMI PETŐFI 
SZÍNHÁZ VENDÉGJÁ-
TÉKA
-BELÉPŐ ÁRA: 2500 FORINT
-19 ÓRA

KERTESI 
INGRID ÉS A 
BUDAPEST 
SAXOPHONE 
QUARTET 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

18. SZERDA NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

GÖRÖG
SISTERS 
NÉGYKEZES 
ZONGORA 
KONCERT
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

19. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 4.
-ÚJDONSÁG: ÚJ HANG-
SZER A MAGTÁRBAN
 -RÁKÁSZ GERGELY 
ORGONAMŰVÉSZ 
FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA 

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

VÉKES 
ERZSÉBET 
ZONGORA-
MŰVÉSZ ÉS 
ONCZAY 
ZOLTÁN 
CSELLÓMŰ-
VÉSZ 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
20. PÉNTEK HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
DÍSZVENDÉG: BÖJTE 
CSABA TESTVÉR
-18 ÓRA

KLASSZ A PAR-
TON KONCERT
-ÚJDONSÁG: VEN-
DÉGPRODUKCIÓ A 
MAGTÁRBAN
-VIVA VIVALDI
-19 ÓRA
-A BELÉPÉS INGYENES

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

„ROLL OVER 
BEETHOVEN”
-AZ ÓBUDAI 
DANUBIA
ZENEKAR KON-
CERTJE
-A WESSELÉNYI 
STRANDON
-17 ÓRA

21. SZOMBAT HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRREVÜ 1.
ÚJ MŰFAJ A MAGTÁR-
BAN: HELYI AMATŐ-
RÖK FELLÉPÉSE ÉS 
CIGÁNYZENÉS TÁRSAS-
VACSORA
-ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
-19 ÓRA

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

ÉRDI
TAMÁS 
ZONGORA-
MŰVÉSZ
BEETHOVEN 
ESTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

22. VASÁRNAP HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

NEMZETKÖZI 
SAKK VERSENY

23. HÉTFŐ HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

24. KEDD HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

25. SZERDA HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

26. CSÜTÖRTÖK HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

27. PÉNTEK HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 5.
-ÚJDONSÁG: BOGÁNYI 
ZONGORA A MAGTÁR-
BAN
-TELEKI GERGŐ 
ZONGORAMŰVÉSZ 
FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

„ CIMBORÁNK 
EURÓPA”
INTERAKTÍV 
JÁTÉKTÉR
-10-17 ÓRA

„LEGYÉL A 
CIMBORÁNK”  
A CIMBORA 
EGYÜTTES VERS-
KONCERTJE
-16.30.  

„UTAZÁS A 
ZONGORA 
KÖRÜL”
LUKÁCSHÁZI GYŐ-
ZŐ ÉS A GÖRÖG 
SISTERS PROG-
RAMJA 
-18 ÓRA

28. SZOMBAT HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
GYERMEKVIGA-
LOM 2.
- ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM A 
MAGTÁRBAN  
-GYERMEKSZÍNHÁZ
-GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS 
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS  ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGES
-BELÉPŐ 500 FORINT/FŐ
-10 ÓRÁTÓL

VÖRÖSBERÉNYI 
RÉGIZENE KON-
CERTEK 1. 
- ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOMBAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
- „ÉGI ÉS FÖLDI 
SZERELEM” 
- ANDREJSZKI JUDIT 
CSEMBALLÓ-MŰVÉSZ 
ÉS  SEBESTYÉN MÁR-
TA FELLÉPÉSE
- A BELÉPŐ ÁRA 1000 
FORINT
- 20 ÓRAKOR

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com



VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
14. SZOMBAT  ALMÁDI NAPOK VÖRÖSBERÉNYI 

GYERMEKVIGA-
LOM 1.
- ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM  A 
MAGTÁRBAN
- GYERMEKSZÍNHÁZ
- GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS.
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS  ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGE
- BELÉPŐ 500 FORINT/FŐ
- 10 ÓRÁTÓL

A MOL ÚJ 
EURÓPA 
ALAPÍTVÁNY 
TEHETSÉG
TÁMOGATÓ 
PROGRAM 
NYERTESE-
INEK KON-
CERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

15. VASÁRNAP ALMÁDI NAPOK KOCSIS 
KRISZTIÁN 
ZONGORA-
MŰVÉSZ FEL-
LÉPÉSE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

16. HÉTFŐ ZSOLDOS DÁ-
VID ZONGO-
RAMŰVÉSZ ÉS 
DEVICH GER-
GELY CSEL-
LÓMŰ-VÉSZ 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

17. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRSZÍNHÁZ 3.
-ÚJDONSÁG: SZÍNHÁZI 
SOROZAT A MAGTÁR-
BAN
-”CINTÁNYÉROS 
CUDAR VILÁG...!”
OPERETTGÁLA
-A VESZPRÉMI PETŐFI 
SZÍNHÁZ VENDÉGJÁ-
TÉKA
-BELÉPŐ ÁRA: 2500 FORINT
-19 ÓRA

KERTESI 
INGRID ÉS A 
BUDAPEST 
SAXOPHONE 
QUARTET 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

18. SZERDA NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

GÖRÖG
SISTERS 
NÉGYKEZES 
ZONGORA 
KONCERT
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

19. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 4.
-ÚJDONSÁG: ÚJ HANG-
SZER A MAGTÁRBAN
 -RÁKÁSZ GERGELY 
ORGONAMŰVÉSZ 
FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA 

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

VÉKES 
ERZSÉBET 
ZONGORA-
MŰVÉSZ ÉS 
ONCZAY 
ZOLTÁN 
CSELLÓMŰ-
VÉSZ 
KONCERTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
20. PÉNTEK HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
DÍSZVENDÉG: BÖJTE 
CSABA TESTVÉR
-18 ÓRA

KLASSZ A PAR-
TON KONCERT
-ÚJDONSÁG: VEN-
DÉGPRODUKCIÓ A 
MAGTÁRBAN
-VIVA VIVALDI
-19 ÓRA
-A BELÉPÉS INGYENES

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

„ROLL OVER 
BEETHOVEN”
-AZ ÓBUDAI 
DANUBIA
ZENEKAR KON-
CERTJE
-A WESSELÉNYI 
STRANDON
-17 ÓRA

21. SZOMBAT HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRREVÜ 1.
ÚJ MŰFAJ A MAGTÁR-
BAN: HELYI AMATŐ-
RÖK FELLÉPÉSE ÉS 
CIGÁNYZENÉS TÁRSAS-
VACSORA
-ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY 
-19 ÓRA

NEMZETKÖZI 
SAKK
VERSENY

ÉRDI
TAMÁS 
ZONGORA-
MŰVÉSZ
BEETHOVEN 
ESTJE
- SZENT ERZSÉBET 
LIGET
-20 ÓRA

22. VASÁRNAP HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

NEMZETKÖZI 
SAKK VERSENY

23. HÉTFŐ HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

24. KEDD HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

25. SZERDA HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

26. CSÜTÖRTÖK HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

27. PÉNTEK HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKON-
CERTEK 5.
-ÚJDONSÁG: BOGÁNYI 
ZONGORA A MAGTÁR-
BAN
-TELEKI GERGŐ 
ZONGORAMŰVÉSZ 
FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

„ CIMBORÁNK 
EURÓPA”
INTERAKTÍV 
JÁTÉKTÉR
-10-17 ÓRA

„LEGYÉL A 
CIMBORÁNK”  
A CIMBORA 
EGYÜTTES VERS-
KONCERTJE
-16.30.  

„UTAZÁS A 
ZONGORA 
KÖRÜL”
LUKÁCSHÁZI GYŐ-
ZŐ ÉS A GÖRÖG 
SISTERS PROG-
RAMJA 
-18 ÓRA

28. SZOMBAT HUNGARIKUM 
FESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
GYERMEKVIGA-
LOM 2.
- ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM A 
MAGTÁRBAN  
-GYERMEKSZÍNHÁZ
-GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS 
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS  ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGES
-BELÉPŐ 500 FORINT/FŐ
-10 ÓRÁTÓL

VÖRÖSBERÉNYI 
RÉGIZENE KON-
CERTEK 1. 
- ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOMBAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
- „ÉGI ÉS FÖLDI 
SZERELEM” 
- ANDREJSZKI JUDIT 
CSEMBALLÓ-MŰVÉSZ 
ÉS  SEBESTYÉN MÁR-
TA FELLÉPÉSE
- A BELÉPŐ ÁRA 1000 
FORINT
- 20 ÓRAKOR

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com



VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
29. VASÁRNAP HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
30. HÉTFŐ HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
31. KEDD HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
AUGUSZTUS
03. PÉNTEK ALMÁDI 

BORFESZTIVÁL
MEGNYITÓ
19 ÓRA

ANNEKE 
BOEKE ÉS AZ 
ENSEMBLE 
CANTILENE 
KONCERTJE
-SZENT IGNÁC 
KATOLIKUS 
TEMPLOM
VÖRÖSBERÉNY
 -20 ÓRA

04. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

ALMÁDI TÁJKÉP 
BIENNÁLÉ 
-ÚJ MŰFAJ: KÉPZŐMŰ-
VÉSZETI KIÁLLÍTÁS A 
MAGTÁRBAN
-A BIENNÁLÉ MEGNYI-
TÓJA
-17 ÓRAKOR

VÖRÖSBERÉNYI
RÉGIZENE KON-
CERTEK 2. 
- ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOMBAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
- „A BAROKK EURÓ-
PÁBAN”
- AZ EXCANTO 
EGYÜTTES FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1000 
FORINT
- 20 ÓRAKOR

05. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

06. HÉTFŐ ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

07. KEDD ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

08. SZERDA ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

09. CSÜTÖRTÖK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

10. PÉNTEK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKABARÉ 1. 
-ÚJ MŰFAJ: KABARÉ A 
MAGTÁRBAN
-BAGI IVÁN ÉS NACSA 
OLIVÉR FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

11. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
GYERMEKVIGA-
LOM 3. 
 -ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM A 
MAGTÁRBAN
-GYERMEKSZÍNHÁZ
-GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGES
-BELÉPŐ 500 FORINT
-10 ÓRÁTÓL

„MAZSOLA ÉS 
TÁDÉ” 
AZ AMETIST 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

AUGUSZTUS
11. SZOMBAT ALMÁDI

BORFESZTIVÁL
VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSASTÁNCHÁZ 1.
- ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN 
- KÖZREMŰKÖDIK A 
MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
- A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
19 ÓRÁTÓL

12. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

13. HÉTFŐ ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

14. KEDD ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

15. SZERDA ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
RÉGIZENE-
KONCERTEK 3.
-ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOM-BAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
-„ÍZLELJÉTEK ÉS LÁS-
SÁTOK”
-A MUSICA PROFANA 
EGYÜTTES FELLÉPÉSE
-BELÉPŐ: 1000 FT
-20  ÓRA

KISVAKOND 
BÁBJÁTÉK EGY 
FELVONÁSBAN
- 18 ÓRA

16. CSÜTÖRTÖK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

17. PÉNTEK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKABARÉ 2. 
-ÚJ MŰFAJ: KABARÉ A 
MAGTÁRBAN
-FÁBRY SÁNDOR FEL-
LÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

18. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRREVÜ 2.
-ÚJDONSÁG: HELYI 
AMATŐRÖK FELLÉPÉ-
SE ÉS CIGÁNYZENÉS  
TÁRSASVACSORA
-A BELÉPŐ ÉS A VACSO-
RA ÁRA 2500 FORINT,
-19 ÓRA

UNGÁR
JÓZSEF
EMLÉK
ÜNNEPSÉG

19. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

20. HÉTFŐ A BORFESZTIVÁL 
ZÁRÓNAPJA:
-TŰZIJÁTÉK
-ATARU TAIKO DOB-
SZÍNHÁZ
-ISTVÁN A KIRÁLY

VÁROSI 
ÜNNEPSÉG A 
TEMPLOM
KERTBEN

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



VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

JÚLIUS
29. VASÁRNAP HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
30. HÉTFŐ HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
31. KEDD HUNGARIKUM 

FESZTIVÁL
AUGUSZTUS
03. PÉNTEK ALMÁDI 

BORFESZTIVÁL
MEGNYITÓ
19 ÓRA

ANNEKE 
BOEKE ÉS AZ 
ENSEMBLE 
CANTILENE 
KONCERTJE
-SZENT IGNÁC 
KATOLIKUS 
TEMPLOM
VÖRÖSBERÉNY
 -20 ÓRA

04. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

ALMÁDI TÁJKÉP 
BIENNÁLÉ 
-ÚJ MŰFAJ: KÉPZŐMŰ-
VÉSZETI KIÁLLÍTÁS A 
MAGTÁRBAN
-A BIENNÁLÉ MEGNYI-
TÓJA
-17 ÓRAKOR

VÖRÖSBERÉNYI
RÉGIZENE KON-
CERTEK 2. 
- ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOMBAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
- „A BAROKK EURÓ-
PÁBAN”
- AZ EXCANTO 
EGYÜTTES FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1000 
FORINT
- 20 ÓRAKOR

05. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

06. HÉTFŐ ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

07. KEDD ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

08. SZERDA ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

09. CSÜTÖRTÖK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

10. PÉNTEK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKABARÉ 1. 
-ÚJ MŰFAJ: KABARÉ A 
MAGTÁRBAN
-BAGI IVÁN ÉS NACSA 
OLIVÉR FELLÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

11. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
GYERMEKVIGA-
LOM 3. 
 -ÚJDONSÁG: GYER-
MEKPROGRAM A 
MAGTÁRBAN
-GYERMEKSZÍNHÁZ
-GYÖNGYFŰZÉS, FAZE-
KASSÁG, FAFARAGÁS
-LÓSIMOGATÁS, 
FUTÓSZÁRAZÁS ÉS 
HINTÓZÁS KÜLÖN TÉ-
RÍTÉSÉRT LEHETSÉGES
-BELÉPŐ 500 FORINT
-10 ÓRÁTÓL

„MAZSOLA ÉS 
TÁDÉ” 
AZ AMETIST 
SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

AUGUSZTUS
11. SZOMBAT ALMÁDI

BORFESZTIVÁL
VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSASTÁNCHÁZ 1.
- ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN 
- KÖZREMŰKÖDIK A 
MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
- A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
19 ÓRÁTÓL

12. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

13. HÉTFŐ ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

14. KEDD ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

15. SZERDA ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
RÉGIZENE-
KONCERTEK 3.
-ÚJDONSÁG AZ 
ERŐDTEMPLOM-BAN: 
A ZENEAKADÉMIA 
HÁZHOZ JÖN
-„ÍZLELJÉTEK ÉS LÁS-
SÁTOK”
-A MUSICA PROFANA 
EGYÜTTES FELLÉPÉSE
-BELÉPŐ: 1000 FT
-20  ÓRA

KISVAKOND 
BÁBJÁTÉK EGY 
FELVONÁSBAN
- 18 ÓRA

16. CSÜTÖRTÖK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

17. PÉNTEK ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRKABARÉ 2. 
-ÚJ MŰFAJ: KABARÉ A 
MAGTÁRBAN
-FÁBRY SÁNDOR FEL-
LÉPÉSE
-A BELÉPŐ ÁRA 1500 FORINT
-19 ÓRA

18. SZOMBAT ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

VÖRÖSBERÉNYI 
MAGTÁRREVÜ 2.
-ÚJDONSÁG: HELYI 
AMATŐRÖK FELLÉPÉ-
SE ÉS CIGÁNYZENÉS  
TÁRSASVACSORA
-A BELÉPŐ ÉS A VACSO-
RA ÁRA 2500 FORINT,
-19 ÓRA

UNGÁR
JÓZSEF
EMLÉK
ÜNNEPSÉG

19. VASÁRNAP ALMÁDI
BORFESZTIVÁL

20. HÉTFŐ A BORFESZTIVÁL 
ZÁRÓNAPJA:
-TŰZIJÁTÉK
-ATARU TAIKO DOB-
SZÍNHÁZ
-ISTVÁN A KIRÁLY

VÁROSI 
ÜNNEPSÉG A 
TEMPLOM
KERTBEN
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VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

AUGUSZTUS
21. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 

JUNIOR MŰVÉSZ-
TELEP
-ÚJ MŰFAJ: MŰVÉSZETI 
OKTATÁS A MAGTÁRBAN
-10 ÓRÁTÓL
-15 LEENDŐ KÉPZŐMŰ-
VÉSZ SZÁMÁRA 
-10 NAPOS FELVÉTELI 
ELŐKÉPZŐ
-BENTLAKÁSOS KÉPZÉS 
A MAGTÁRBAN
- AUGUSZTUS 21-TŐL 
30-IG
- A TÉRÍTÉS ÁRA BENT-
LAKÁSSAL ÉS ÉTKEZÉS-
SEL - SZEMÉLYENKÉNT 
100.000 FT

22. SZERDA VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

23. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

24. PÉNTEK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSAS 
TÁNCHÁZ I.
-ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN 
-KÖZREMŰKÖDIK A
MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
-BELÉPŐ 1500 FT 
-19 ÓRA

25. SZOMBAT VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

A VESZPRÉM ME-
GYEI FŐEGYHÁZ-
MEGYE NAPJA 
-ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY
-10-17-IG

26. VASÁRNAP VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

27. HÉTFŐ VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

28. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

29. SZERDA VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

30. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR
MŰVÉSZTELEP 
ZÁRÓ RENDEZVÉNY
-10 ÓRA

31. PÉNTEK VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSAS 
TÁNCHÁZ 3.
-ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN
KÖZREMŰKÖDIK
-A MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
-BELÉPŐ 1500 FT
-19 ÓRA

VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

SZEPTEMBER

7. PÉNTEK DUNÁNTÚLI 
KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI SZALON ÉS 
KÉPZŐMŰVÉSZE-
TI VÁSÁR
-ÚJDONSÁG: HAGYO-
MÁNYTEREMTÉS 
-A KIÁLLÍTÁS SZEPTEM-
BER 23.-A  VASÁRNAPIG 
LÁTOGATHATÓ
-NAPONTA 9-TŐL-16-IG
- BELÉPŐ ÁRA 500 
FORINT

8. SZOMBAT DUNÁNTÚLI 
KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI SZALON ÉS 
KÉPZŐMŰVÉSZE-
TI VÁSÁR

9. VASÁRNAP DUNÁNTÚLI 
KÉPZŐMŰVÉ-
SZETI SZALON ÉS 
KÉPZŐMŰVÉSZE-
TI VÁSÁR

14. PÉNTEK ÜVEG
KIÁLLÍTÁS
A VESZPRÉMI 
PÉTER PÁL PAN-
ZIÓ GYŰJTEMÉ-
NYÉBŐL
-18 ÓRA

15. SZOMBAT 16 ÓRA
VÖRÖSBERÉNYI 
SZÜRETI FELVO-
NULÁS
-FELÚJÍTOTT MŰFAJ: 
HAGYOMÁNYŐRZÉS
 -A FŰZFŐI RÉZFÚVÓS 
ZENEKAR, MAZSO-
RETTEK, JELMEZES 
GYERMEKEK, 
CIGÁNYZENÉS SZEKÉR, 
A VÖRÖSBERÉNYI AMA-
TŐRÖK ÉNEKKARA, ÉS 
TÁNCKARA, A VÁROSI 
ÉNEKKAR
 
18 ÓRA
VÖRÖSBERÉNYI  
MAGTÁR REVÜ 3. 
ÉS SZÜRETI BÁL
-ÚJDONSÁG: HELYI 
AMATŐRÖK FELLÉPÉSE, 
CIGÁNYZENÉS  TÁRSAS 
VACSORA ÉS BÁL
-A BELÉPŐ ÁRA 2500 
FORINT

28. PÉNTEK SZENT MIHÁLY 
NAPI VÁSÁR 

29. SZOMBAT SZENT MIHÁLY 
NAPI VÁSÁR 

30. VASÁRNAP SZENT MIHÁLY 
NAPI VÁSÁR 
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VÖRÖSBERÉNY PROGRAM 2018

DÁTUM

ALMÁDI 
FESZTIVÁLOK 

A LIGETBEN ÉS 
A WESSELÉNYI 
STRAND ELŐTT

MAGTÁR TÁBOR MAGTÁR
RENDEZVÉNYEK

RÉGI ZENE 
AZ ERŐD-

TEMPLOMBAN

A PANNÓNIA
KULTURÁLIS

KÖZPONT
MŰSORAI

KLASSZ A
PARTON

AUGUSZTUS
21. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 

JUNIOR MŰVÉSZ-
TELEP
-ÚJ MŰFAJ: MŰVÉSZETI 
OKTATÁS A MAGTÁRBAN
-10 ÓRÁTÓL
-15 LEENDŐ KÉPZŐMŰ-
VÉSZ SZÁMÁRA 
-10 NAPOS FELVÉTELI 
ELŐKÉPZŐ
-BENTLAKÁSOS KÉPZÉS 
A MAGTÁRBAN
- AUGUSZTUS 21-TŐL 
30-IG
- A TÉRÍTÉS ÁRA BENT-
LAKÁSSAL ÉS ÉTKEZÉS-
SEL - SZEMÉLYENKÉNT 
100.000 FT

22. SZERDA VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

23. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

24. PÉNTEK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSAS 
TÁNCHÁZ I.
-ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN 
-KÖZREMŰKÖDIK A
MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
-BELÉPŐ 1500 FT 
-19 ÓRA

25. SZOMBAT VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

A VESZPRÉM ME-
GYEI FŐEGYHÁZ-
MEGYE NAPJA 
-ZÁRTKÖRŰ RENDEZVÉNY
-10-17-IG

26. VASÁRNAP VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

27. HÉTFŐ VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

28. KEDD VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

29. SZERDA VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR 
MŰVÉSZTELEP

30. CSÜTÖRTÖK VÖRÖSBERÉNYI 
JUNIOR
MŰVÉSZTELEP 
ZÁRÓ RENDEZVÉNY
-10 ÓRA

31. PÉNTEK VÖRÖSBERÉNYI 
TÁRSAS 
TÁNCHÁZ 3.
-ÚJ MŰFAJ: HÁZIBULI A 
MAGTÁRBAN
KÖZREMŰKÖDIK
-A MADARAK HÁZIBULI 
ZENEKAR
-BELÉPŐ 1500 FT
-19 ÓRA
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2018. június Krónika

Néptánc-központ születik?

Fergeteges gálaestet tartott Balatonfűzfőn a  Balatonalmádi 
Néptáncműhely.

Húsz évvel ezelőtt a Gurgolya és a Kökörcsin gyermekcsoporttal 
indult útjára a csoportokat ma „Balatonalmádi Néptáncműhely” né-
ven egybefogó néptáncegyüttes Dékmárné Forgács Zsuzsanna veze-
tésével, akinek ma három gyermeke is táncol az együttesben.

Tizenöt évvel ezelőtt vette át a csoportokat Kreutz Károly, aki az-
óta sok éven át, fűtetlen próbatermekben, soha fel nem adva folytat-
ta a munkát a gyerekekkel és mára Szollár Szilviával 62 főt számláló 
együttessé varázsolták a közösséget.

Az együttes ifjúsági-felnőtt csoportja most ünnepli 5. évfordulóját.
A gyerekek már tavaly versenyezni kezdtek, arany és ezüst minő-

sítéseket szereztek. Az ifik idén versenyeztek először, mégis meg-
nyerték a  területi kamara  néptáncversenyt. Két versenyző  Szalai 
Rozália és Babodi Flóra „Bakony Virágai Díjat” nyertek a területi 
szólótáncversenyen, az országos versenyen pedig különdíjat nyert 
az együttes. A Balatonalmádi Magocskák Alapítvánnyal szerződést 
írtak alá, ezzel az együttes összlétszáma a megfelelő utánpótlást biz-
tosító 287 főre nőtt.

A fűzfői kultúrházban megrendezett gálaest elején KALOCSAI le-
ánytáncot láthattak az érdeklődők, amivel különdíjat nyertek a III. 
Országos Karikázó Fesztiválon.  A Váradi Bence (néptáncoktató) és 
Molnár Eszter munkáját dicsérő viseletek egyedi és hiteles összeállí-
tását a zsűri a megtisztelő Török Róza Díjjal jutalmazta.

A nyitószám után az óvodás Kökörcsin csoport műsora galgamenti 
játékos táncokkal, utána pedig  Észak-mezőségi, bonchidai blokk 
következett, melyben a méltóságteljes uradalmi központ különleges 
dallamvilágú táncait mutatták be. A Néptáncműhely tagjai jártak a 
cigánysoron is, saját gyűjtésükből elevenedtek meg cigánytáncaik.

Ezután  szatmári gyermekjátékok következtek, majd egy szintén 
szatmári falucskából való tyukodi párostánc, amivel  Babodi Fló-
ra a Bakony Virágai Díjat nyerte el a területi szólótáncversenyen!

Ezt követően TÁPAI gyermektáncokban, majd a táncok király-
nőjének joggal nevezett Kalotaszegi táncokban gyönyörködhettünk. 
A  MOLDVAI  táncokban együtt örvendezett és mulatott kicsi és 
felnőtt táncos.

A pergő, különleges  MAGYARSZENTBENEDEKI táncokat a 
Küküllő- menti tájegység színtiszta magyar faluja sokszor parodikus, 
már-már pantomim elemeket tartalmazó „vénes” tánca is díszítette.

A díjnyertes  maglódi táncprodukció hangulata palóc-szlovák 
hangulatot idézett.

A finálé kalocsai mars, csárdás és polgári táncokból állt, a közön-
ség tapsával kísérve.

Kedves színfoltja volt az estnek, mikor három régi táncosuktól el-

köszöntek: Szerdahelyi Borbála, Bors Luca és Tányéros Vince meg-
nőttek, csodálatos felnőttekké, táncosokká értek, és más városban 
folytatják egyetemi tanulmányaikat.

Az együttes vezetői bejelentették, hogy pályázatukat eredményes-
nek nyilvánították a Csoóri Sándor programban,így komoly támo-
gatást remél az együttes amit további meseszép viseletek vásárlására 
fordítanak majd.

Még egy pályázatot beadtak a vezetők-  táncház sorozat rendezé-
sére is. Sikeres pályázat esetén újra felvirágozhat az együttesvezetők 
által indított nagy múltú Mandulás-táncház sorozat is! 

Az elmúlt 15 év során észrevétlen nőtte ki magát az együttes: A 
semmiből komoly szakmai jelentőségű munkát végző csoporttá.

Az együttes 5-45 éves korig várja a táncolni vágyó jelentkezőket, 
kezdőket, haladókat egyaránt!

TZS
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Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Helyek és nevek 
Nagyon sok olvasóm 

még latinul is tudja az 
ősi alapelvet: „Sine ira et 
studio”, azaz harag és rész-
rehajlás nélkül, nem lehet-
séges bármilyen kutatói 
munkát végezni. Ez külö-
nösen érvényes a helytör-
téneti tevékenységre. Nem 
szabad ugyanis úgy közelí-
teni írott és íratlan emlé-

keink megismeréséhez és megismertetéséhez, hogy eleve eldöntjük, 
mi lesz az igazság, mert ez legföljebb a végén derülhet ki – ha egy-
általán kiderül. Van, amikor nem derül ki, mert oly sok minden 
megsemmisült az elmúlt évszázadok alatt. Szorgosan gyűjteni kell 
az adatokat és amikor már az a benyomásunk, hogy beszélni is tu-
dunk róla, akkor el kell kezdeni beszélni.

Nagyobb a gond, amennyiben írni is szeretnénk az általunk ösz-
szeszedegetett szilánkokról. Azokról ugyanis már korábban mások is 
írhattak, más következtetésekre juthattak, legföljebb mi nem talál-
koztunk vele. Így azután, amikor a helyneveket, konkrétabban azok 
jelentését és jelentőségét szeretnénk megismerni, akkor bizony foko-
zott óvatosságra van szükségünk. Olyan érzés alakul ki az emberben, 
mintha múlt-teremtő lenne, pedig csak rekonstruáló. Szöges ellen-
tétben egyes szomszédos országokban dívó múlt-teremtési szokások-
kal, nekünk nem kell akkorákat lódítani, mert van korai és valós 
történelmünk, vannak korai és valódi emlékeink, sőt emlékhelyeink, 
legföljebb eltűntek, elpusztultak, mert megsemmisültek, avagy in-
kább megsemmisítették őket. A legtöbbször sajnos tudatosan.

Valós nevek világát kutatom több mint fél évszázada, hiszen 
első ilyen szösszenetemet 1962-ben írtam le, amikor 102 bala-
tongyöröki közmondást gyűjtöttem össze a helyi öregektől egy 
házifeladatnak indult nekibuzdulás ürügyén. Akkor még kevertem 
a szólást meg a közmondást a dűlőneveket a népi találós kérdések-
kel, mert mindegyikük lenyűgözött. Közben jól szórakoztam, illet-
ve szórakoztattak, sőt megvicceltek, különösen Csom bácsi a Deák 
Ferenc utcából. Első találkozásunkkor megkérdezte, hogy láttam-e 
már kenderből templomot? „Hát látni nem láttam, de el tudom 
képzelni valahol Ázsiában” – volt gyors válasz, de a kisöreg csak 
somolygott. Tágítottam a kört a csendes-óceáni szigetekre, majd 
Latin-Amerikára és már izzadtam, amikor kibökte: „Dejszen, itt van 
Györökön. Csak ki köll menni a Szent Mihály-domb felé, bé köll állni 
a kendertáblába, oszt onnajd köll nézni!” Ezek után én nem kérdez-
tem, de ő csak sorolta a közmondásokat és szólásokat, ahogyan az 
eszébe jutott, de találós kérdést nem tett fel többet. Pedig tehetett 
volna, de azokra sem tudtam volna a választ.

Visszagondolva gimnáziumi éveimre, azt hiszem, hogy „népnyel-
vi tanúhegyeket” láttatott velem, még akkor is ha azok csak dom-
bok voltak, mint a legtöbb balatonfelvidéki „hegy”. 300 méter alatt 
ugyanis csak domb lehet, amint azt egy walesi kis falu is megtanulta 
a Ffynnon Garw felmérése ürügyén. Erre a falura már többször hi-
vatkoztam, mert olyan mély benyomást gyakorolt rám a róla ké-
szült film: „Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le”. A 
valós történet 1917-ben játszódik az I. világháború idején, de a film 
csak 1995-ben született meg és utána adták ki könyv formátumban. 
Nem véletlenül lett időtálló alkotás.

A walesi kis faluval ellentétben nálunk Vörösberényben, vagy az 
akkor még ugyanabban az országban lévő testvértelepüléseinken: 
Nyitragerencséren és Tusnádfürdőn mintha olyan hangulat 

uralkodott volna, hogy csak egy dombra kell felmenni és egy 
nagy hegyről fogunk körültekinteni. Nekünk ugyan megmaradt a 
Megyehegy a csonka országban, de a Zobor és a Csomád lábánál 
keserűen kellett megtapasztalniuk az ezeréves határok összeomlását: 
az addig többségben lévő magyarság hirtelen kisebbség lett egy 
Trianonban ránk kényszerített béke-diktátum következményeként. 
Önmagával lett határos egy jobb sorsra érdemes nemzet.

Hirtelen kellett leszállni a 2654 méteres magasságból 1015 méterre, 
ugyanis a régi Gerlach-falvi-csúcs helyett maradt nekünk a Kékes, de 
még ezt is lejjebb vitték 1 méterrel az újabb mérések. Igaz, ami igaz: 
1014 méterről is messze lehet látni, de mégsem olyan távolra, amint 
az ezer éven át megszoktuk. Beszűkítették a magunkénak tekinthető 
tájat is, de az ember már csak olyan, hogy „dafke” lábujjhegyre áll, ha 
ugrálni sem szabad. Volt persze és maradt még feltárni való a csonka 
országban is, amit lelketlenül végezni komoly hiba lenne.

Sok más, fontos terület mellett ilyennek tartom a honismereti 
mozgalmat és azon belül pedig helynévkutatást, amelyet helyettünk 
nem végez el más. Amennyiben mégis mások tennék meg a teendő-
ket, akkor magunkat fosztanánk meg a felfedezés örömétől. Követ-
hető példák és szorgos elődök nyomán rendelkezésre állnak azok a 
mozaikok, amelyeket csak össze kell illesztenünk, hogy a teljesebb 
kép kibontakozhasson. Ezek a helynévi mozaikok ugyanis nagyon 
sokszor nem is értelmezhetők az egyre elmosódóbb, de mégis tágabb 
horizont meg-látása nélkül. Balatonalmádiban a Lozsánta jelentése 
Kárpátalja települései nélkül, Alsóörsön a Kermencs értelmezése a 
délvidéki népszokások híján, Felsőörsön a Zsiát kibogarászása er-
délyi párhuzamok ismerete „héján” és a balatonfőkajári Töröncső 
a felvidéki tájszavakat számításon kívül hagyva szinte reménytelen.

Több szál köt össze tehát még száz év múlva az elszakított terü-
letek magyarságával, mint ami elválaszt. Megőriztek számunkra va-
lamit, amit mi elhanyagoltunk, elfelejtettünk vagy lényeg-telennek 
tartottunk. Értékmegőrzés és hagyományápolás pedig nem képzel-
hető el egyetlen korábbi kincsünk elkótyavetyélésével sem, mert 
ez szellemi, belső Trianont jelentene. Ezt a Nemzeti Összetartozás 
napján, de utána sem engedhetjük meg magunknak. Erre emlékez-
tet bennünket a Városháza előtt Majbó Gábor alpolgármesterünk 
által felkutatott és 14 éve méltó helyen elhelyezett Nagy-Magyaror-
szág vöröskő térképe minden áldott nap.

Czuczor Sándor
Fotó: Fábián László
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EFOP.1.3.5.16. társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Kalocsára – Hajósra kirándult…

Igazi kiránduló időben, telt busszal május 25-én korán reggel 
a római katolikus plébánia pályázatának támogatásával útra kel-
tek a klub nyugdíjasai, hogy megismerjék Kalocsa nevezetességeit.                                                                                                                        
Első útjuk a Szentháromság téren az Érseki Főszékesegyházzal 
szemben álló, egyemeletes, későbarokk stílusú, kontyolt nyereg-
tetős egykori kanonoki palotába vezetett, ahol az ASTRICEUM 
Érseki Múzeum termeiben az Érseki Kincstár tárgyait tekintet-
ték meg, majd a gazdag és érdekes időszaki kiállítások anyagában 
gyönyörködtek. Ezután átsétáltak a csodálatos élményt nyújtott 
Főszékesegyházba, melyet nemrég újítottak fel, ahol már várta a 
társaságot a tárlatvezető. Tőle megtudták, hogy az épület felújítá-
sa közben megtalálták Asztrik, Kalocsa I. érsekének relikviáit:az 
érseki ezüst kelyhet, paténát, ezüst pásztorbotot fanyéllel, főpapi 
gyűrűt, kis arany mellkeresztet, három érseki palliumtűt. Az érsek 
csontmaradványait az altemplomban lévő vörösmárvány szarkofág 

őrzi. Megtekintése után a barokk Főszékesegyház főoltára előtt 
még egy közös fotó készült a csoportról, aztán a kalocsai porcelán 
manufaktúrában a porcelángyártással és a porcelánfestéssel ismer-
kedtek nyugdíjasaink. Ezután ellátogattak a Csajda csárdába, ahol 
terített asztalokkal, finom ebéddel várták a kirándulókat az étterem 
udvarias felszolgálói. Ebéd után senki nem választotta a beterve-
zett termálvizes fürdőzést, hanem a csoport Hajósra utazott, ahol 
megtekintette az érseki Vadászkastélyt, majd sétálva az Európában 
egyedüli pincefaluban, betért a Terbe pincébe, ahol a csoport tagjai 
megkóstolták a hajósi finom borokat. A kiránduláson végig kitűnő 
volt a hangulat, mindenki nagyszerűen érezte magát, s felejthetet-
len élménnyel lett gazdagabb. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub ez-
úton köszöni meg a plébániának a kiránduláshoz nyújtott pályázati 
támogatást. 

Lencse Sándor, a klub elnöke

A Musica Vocalis hangversenye Vörösberényben
Minőség és profizmus, e két szóval tudom jellemezni azt a zenei 

élményt, aminek részese lehettem 2018. május 1-én a vörösberényi 
református templomban. A Musica Vocalis holland kamarakórus 
magyarországi koncertkörútja során Balatonalmádiban este hét órai 
kezdettel kápráztatta el a közönséget csodás programjával.

 Kovács Gyöngyi kórustag javaslatára érkeztek templomunkba, 
aki már több évtizede Hollandiában él, de közvetlen kötődése van 
településünkhöz, hiszen itt él az édesapja, a sokunk általt megbe-
csült és szeretett Kovács Attila nyugdíjas református lelkipásztor. 

Gyöngyi szerint a Musica Vocalis erőssége az a capella éneklés. Az 
évi hat- nyolc koncertjüket témák köré fonják, vagy fontos esemé-
nyek, illetve megemlékezések alapján állítják össze. A repertoárjuk 
igen széles, nyitottak a jó minőségü darab felé a kora középkortól 
kezdve a mai zeneszerzőkig. Az ő meglátása szerint a baráti szeretet 
az, ami mélyebb dimenziót ad a hangzásuknak. 

Faust Gyula lelkipásztor megköszönve a szép estét, hangsúlyoz-
ta, hogy nem tehette meg, hogy ne gondoljon az éneklés alatt a 
mi Urunk Jézus Krisztusra, akiről hitvallásunkban is valljuk, hogy 
hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Szerinte az egész hang-
verseny azt erősítette meg, hogy valójában mi mindnyájan egy ha-
talmas szimfóniában élünk, amelyet egyetlen hang, az Úr szava hor-
doz, mi pedig egy- egy hang vagyunk ebben a szimfóniában.

A kórus záróénekként Kodály Zoltán Esti dal című művét mutat-
ta be, majd Raghna Wissink karvezető a jelenlévőket is bevonta a 
közös éneklésbe, mely bebizonyította az utolsó előtti ének igazságát, 
hogy az ének valóban híd, mert összekapcsolt bennünket, egysége-

sen tudtunk énekelni. Ebben a közös dalban megszólalt mindenki-
nek a szíve, és megéreztük, hogy együvé tartozunk.

Aki eljött, nem bánta meg, hiszen színes repertoárt hoztak az 
előadók: skandináv és balti világi programmal jöttek, viszont annál 
inkább megtapasztalhatták azt az élményt, amit Kovács Gyöngyi 
így fogalmazott meg: „Közönségünket végigvisszük az Északi fény 
tájain, átkísérjük az alkonyat varázsán és felmelegítjük az önzetlen 
szeretet tüzénél.”

A hangverseny után baráti beszélgetésekre, további éneklésre ke-
rült sor a gyülekezeti teremben. Köszönjük asszonytestvéreinknek 
az adományokat: a finom szendvicseket, az ízletes süteményeket!

Faust Zita, tanár

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 26 27Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com



Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Helyek és nevek 
Nagyon sok olvasóm 

még latinul is tudja az 
ősi alapelvet: „Sine ira et 
studio”, azaz harag és rész-
rehajlás nélkül, nem lehet-
séges bármilyen kutatói 
munkát végezni. Ez külö-
nösen érvényes a helytör-
téneti tevékenységre. Nem 
szabad ugyanis úgy közelí-
teni írott és íratlan emlé-

keink megismeréséhez és megismertetéséhez, hogy eleve eldöntjük, 
mi lesz az igazság, mert ez legföljebb a végén derülhet ki – ha egy-
általán kiderül. Van, amikor nem derül ki, mert oly sok minden 
megsemmisült az elmúlt évszázadok alatt. Szorgosan gyűjteni kell 
az adatokat és amikor már az a benyomásunk, hogy beszélni is tu-
dunk róla, akkor el kell kezdeni beszélni.

Nagyobb a gond, amennyiben írni is szeretnénk az általunk ösz-
szeszedegetett szilánkokról. Azokról ugyanis már korábban mások is 
írhattak, más következtetésekre juthattak, legföljebb mi nem talál-
koztunk vele. Így azután, amikor a helyneveket, konkrétabban azok 
jelentését és jelentőségét szeretnénk megismerni, akkor bizony foko-
zott óvatosságra van szükségünk. Olyan érzés alakul ki az emberben, 
mintha múlt-teremtő lenne, pedig csak rekonstruáló. Szöges ellen-
tétben egyes szomszédos országokban dívó múlt-teremtési szokások-
kal, nekünk nem kell akkorákat lódítani, mert van korai és valós 
történelmünk, vannak korai és valódi emlékeink, sőt emlékhelyeink, 
legföljebb eltűntek, elpusztultak, mert megsemmisültek, avagy in-
kább megsemmisítették őket. A legtöbbször sajnos tudatosan.

Valós nevek világát kutatom több mint fél évszázada, hiszen 
első ilyen szösszenetemet 1962-ben írtam le, amikor 102 bala-
tongyöröki közmondást gyűjtöttem össze a helyi öregektől egy 
házifeladatnak indult nekibuzdulás ürügyén. Akkor még kevertem 
a szólást meg a közmondást a dűlőneveket a népi találós kérdések-
kel, mert mindegyikük lenyűgözött. Közben jól szórakoztam, illet-
ve szórakoztattak, sőt megvicceltek, különösen Csom bácsi a Deák 
Ferenc utcából. Első találkozásunkkor megkérdezte, hogy láttam-e 
már kenderből templomot? „Hát látni nem láttam, de el tudom 
képzelni valahol Ázsiában” – volt gyors válasz, de a kisöreg csak 
somolygott. Tágítottam a kört a csendes-óceáni szigetekre, majd 
Latin-Amerikára és már izzadtam, amikor kibökte: „Dejszen, itt van 
Györökön. Csak ki köll menni a Szent Mihály-domb felé, bé köll állni 
a kendertáblába, oszt onnajd köll nézni!” Ezek után én nem kérdez-
tem, de ő csak sorolta a közmondásokat és szólásokat, ahogyan az 
eszébe jutott, de találós kérdést nem tett fel többet. Pedig tehetett 
volna, de azokra sem tudtam volna a választ.

Visszagondolva gimnáziumi éveimre, azt hiszem, hogy „népnyel-
vi tanúhegyeket” láttatott velem, még akkor is ha azok csak dom-
bok voltak, mint a legtöbb balatonfelvidéki „hegy”. 300 méter alatt 
ugyanis csak domb lehet, amint azt egy walesi kis falu is megtanulta 
a Ffynnon Garw felmérése ürügyén. Erre a falura már többször hi-
vatkoztam, mert olyan mély benyomást gyakorolt rám a róla ké-
szült film: „Az angol, aki dombra ment fel és hegyről jött le”. A 
valós történet 1917-ben játszódik az I. világháború idején, de a film 
csak 1995-ben született meg és utána adták ki könyv formátumban. 
Nem véletlenül lett időtálló alkotás.

A walesi kis faluval ellentétben nálunk Vörösberényben, vagy az 
akkor még ugyanabban az országban lévő testvértelepüléseinken: 
Nyitragerencséren és Tusnádfürdőn mintha olyan hangulat 

uralkodott volna, hogy csak egy dombra kell felmenni és egy 
nagy hegyről fogunk körültekinteni. Nekünk ugyan megmaradt a 
Megyehegy a csonka országban, de a Zobor és a Csomád lábánál 
keserűen kellett megtapasztalniuk az ezeréves határok összeomlását: 
az addig többségben lévő magyarság hirtelen kisebbség lett egy 
Trianonban ránk kényszerített béke-diktátum következményeként. 
Önmagával lett határos egy jobb sorsra érdemes nemzet.

Hirtelen kellett leszállni a 2654 méteres magasságból 1015 méterre, 
ugyanis a régi Gerlach-falvi-csúcs helyett maradt nekünk a Kékes, de 
még ezt is lejjebb vitték 1 méterrel az újabb mérések. Igaz, ami igaz: 
1014 méterről is messze lehet látni, de mégsem olyan távolra, amint 
az ezer éven át megszoktuk. Beszűkítették a magunkénak tekinthető 
tájat is, de az ember már csak olyan, hogy „dafke” lábujjhegyre áll, ha 
ugrálni sem szabad. Volt persze és maradt még feltárni való a csonka 
országban is, amit lelketlenül végezni komoly hiba lenne.

Sok más, fontos terület mellett ilyennek tartom a honismereti 
mozgalmat és azon belül pedig helynévkutatást, amelyet helyettünk 
nem végez el más. Amennyiben mégis mások tennék meg a teendő-
ket, akkor magunkat fosztanánk meg a felfedezés örömétől. Követ-
hető példák és szorgos elődök nyomán rendelkezésre állnak azok a 
mozaikok, amelyeket csak össze kell illesztenünk, hogy a teljesebb 
kép kibontakozhasson. Ezek a helynévi mozaikok ugyanis nagyon 
sokszor nem is értelmezhetők az egyre elmosódóbb, de mégis tágabb 
horizont meg-látása nélkül. Balatonalmádiban a Lozsánta jelentése 
Kárpátalja települései nélkül, Alsóörsön a Kermencs értelmezése a 
délvidéki népszokások híján, Felsőörsön a Zsiát kibogarászása er-
délyi párhuzamok ismerete „héján” és a balatonfőkajári Töröncső 
a felvidéki tájszavakat számításon kívül hagyva szinte reménytelen.

Több szál köt össze tehát még száz év múlva az elszakított terü-
letek magyarságával, mint ami elválaszt. Megőriztek számunkra va-
lamit, amit mi elhanyagoltunk, elfelejtettünk vagy lényeg-telennek 
tartottunk. Értékmegőrzés és hagyományápolás pedig nem képzel-
hető el egyetlen korábbi kincsünk elkótyavetyélésével sem, mert 
ez szellemi, belső Trianont jelentene. Ezt a Nemzeti Összetartozás 
napján, de utána sem engedhetjük meg magunknak. Erre emlékez-
tet bennünket a Városháza előtt Majbó Gábor alpolgármesterünk 
által felkutatott és 14 éve méltó helyen elhelyezett Nagy-Magyaror-
szág vöröskő térképe minden áldott nap.

Czuczor Sándor
Fotó: Fábián László
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a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Kalocsára – Hajósra kirándult…

Igazi kiránduló időben, telt busszal május 25-én korán reggel 
a római katolikus plébánia pályázatának támogatásával útra kel-
tek a klub nyugdíjasai, hogy megismerjék Kalocsa nevezetességeit.                                                                                                                        
Első útjuk a Szentháromság téren az Érseki Főszékesegyházzal 
szemben álló, egyemeletes, későbarokk stílusú, kontyolt nyereg-
tetős egykori kanonoki palotába vezetett, ahol az ASTRICEUM 
Érseki Múzeum termeiben az Érseki Kincstár tárgyait tekintet-
ték meg, majd a gazdag és érdekes időszaki kiállítások anyagában 
gyönyörködtek. Ezután átsétáltak a csodálatos élményt nyújtott 
Főszékesegyházba, melyet nemrég újítottak fel, ahol már várta a 
társaságot a tárlatvezető. Tőle megtudták, hogy az épület felújítá-
sa közben megtalálták Asztrik, Kalocsa I. érsekének relikviáit:az 
érseki ezüst kelyhet, paténát, ezüst pásztorbotot fanyéllel, főpapi 
gyűrűt, kis arany mellkeresztet, három érseki palliumtűt. Az érsek 
csontmaradványait az altemplomban lévő vörösmárvány szarkofág 

őrzi. Megtekintése után a barokk Főszékesegyház főoltára előtt 
még egy közös fotó készült a csoportról, aztán a kalocsai porcelán 
manufaktúrában a porcelángyártással és a porcelánfestéssel ismer-
kedtek nyugdíjasaink. Ezután ellátogattak a Csajda csárdába, ahol 
terített asztalokkal, finom ebéddel várták a kirándulókat az étterem 
udvarias felszolgálói. Ebéd után senki nem választotta a beterve-
zett termálvizes fürdőzést, hanem a csoport Hajósra utazott, ahol 
megtekintette az érseki Vadászkastélyt, majd sétálva az Európában 
egyedüli pincefaluban, betért a Terbe pincébe, ahol a csoport tagjai 
megkóstolták a hajósi finom borokat. A kiránduláson végig kitűnő 
volt a hangulat, mindenki nagyszerűen érezte magát, s felejthetet-
len élménnyel lett gazdagabb. A Vörösberényi Nyugdíjas Klub ez-
úton köszöni meg a plébániának a kiránduláshoz nyújtott pályázati 
támogatást. 

Lencse Sándor, a klub elnöke

A Musica Vocalis hangversenye Vörösberényben
Minőség és profizmus, e két szóval tudom jellemezni azt a zenei 

élményt, aminek részese lehettem 2018. május 1-én a vörösberényi 
református templomban. A Musica Vocalis holland kamarakórus 
magyarországi koncertkörútja során Balatonalmádiban este hét órai 
kezdettel kápráztatta el a közönséget csodás programjával.

 Kovács Gyöngyi kórustag javaslatára érkeztek templomunkba, 
aki már több évtizede Hollandiában él, de közvetlen kötődése van 
településünkhöz, hiszen itt él az édesapja, a sokunk általt megbe-
csült és szeretett Kovács Attila nyugdíjas református lelkipásztor. 

Gyöngyi szerint a Musica Vocalis erőssége az a capella éneklés. Az 
évi hat- nyolc koncertjüket témák köré fonják, vagy fontos esemé-
nyek, illetve megemlékezések alapján állítják össze. A repertoárjuk 
igen széles, nyitottak a jó minőségü darab felé a kora középkortól 
kezdve a mai zeneszerzőkig. Az ő meglátása szerint a baráti szeretet 
az, ami mélyebb dimenziót ad a hangzásuknak. 

Faust Gyula lelkipásztor megköszönve a szép estét, hangsúlyoz-
ta, hogy nem tehette meg, hogy ne gondoljon az éneklés alatt a 
mi Urunk Jézus Krisztusra, akiről hitvallásunkban is valljuk, hogy 
hatalma szavával tartja fenn a mindenséget. Szerinte az egész hang-
verseny azt erősítette meg, hogy valójában mi mindnyájan egy ha-
talmas szimfóniában élünk, amelyet egyetlen hang, az Úr szava hor-
doz, mi pedig egy- egy hang vagyunk ebben a szimfóniában.

A kórus záróénekként Kodály Zoltán Esti dal című művét mutat-
ta be, majd Raghna Wissink karvezető a jelenlévőket is bevonta a 
közös éneklésbe, mely bebizonyította az utolsó előtti ének igazságát, 
hogy az ének valóban híd, mert összekapcsolt bennünket, egysége-

sen tudtunk énekelni. Ebben a közös dalban megszólalt mindenki-
nek a szíve, és megéreztük, hogy együvé tartozunk.

Aki eljött, nem bánta meg, hiszen színes repertoárt hoztak az 
előadók: skandináv és balti világi programmal jöttek, viszont annál 
inkább megtapasztalhatták azt az élményt, amit Kovács Gyöngyi 
így fogalmazott meg: „Közönségünket végigvisszük az Északi fény 
tájain, átkísérjük az alkonyat varázsán és felmelegítjük az önzetlen 
szeretet tüzénél.”

A hangverseny után baráti beszélgetésekre, további éneklésre ke-
rült sor a gyülekezeti teremben. Köszönjük asszonytestvéreinknek 
az adományokat: a finom szendvicseket, az ízletes süteményeket!

Faust Zita, tanár
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Almádi a bauxitkutatás központja XX. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 2.

A következő nagyon fontos feladat a terület szerkezeti viszonya-
inak, a törésvonalak (vetők, feltolódások) lefutásának és korának 
meghatározása. Ennek érdekében a területről különböző irányok-
ban szerkesztett földtani szelvények nyújtottak segítséget. A törés-
vonalak helyzete azért fontos, mert alapvetően meghatározzák a 
bányák főfeltáró vágatainak kijelölését, sőt a termelés tervezését is. 

A fenti információk birtokában ismertetésre került a terület föld-
tani fejlődéstörténete. A bauxitku-
tatási területeket alapvetően üledé-
kes kőzetek építik fel (tengeri, tavi, 
folyóvízi, szárazföldi), azonban 
időszakosan vulkáni tevékenység 
is megfigyelhető. Megállapítottuk, 
hogy mely időszakokban volt ten-
ger-elöntés alatt a terület, s mikor 
történt, s milyen mértékben a ko-
rábban képződött kőzetek lepusz-
tulása. 

A bauxit vegyelemzése és ásvány-
tani összetétele alapján ismertettük 
a bauxit minőségét, a minőség el-
oszlását, változékonyságát a tele-
pen belül. 

Az közismert, hogy a bauxit az 
alumínium legfontosabb érce, egy-
úttal azonban a bauxit egy több-
komponensű kőzet is, amely az 
alumíniumásványokon kívül több-

féle ásványt tartalmaz. Mindezek hatással vannak a timföldgyári 
feldolgozásra is. A bauxit kőzettanilag, fizikai megjelenésében is na-
gyon változatos, a színt, szerkezetet, tömörséget, keménységet, po-

rozitást stb. tekintve is. Ebből a szem-
pontból is jellemeztük a nyersanyagot. 

A következő fontos fejezet a bau-
xittelepek vízföldtani viszonyainak 
ismertetése. Lényeges volt tudni a 
főkarsztvízszint helyzetét, a fedő- és fe-
kükőzetek fizikai jellemzőit, vízvezető 
vagy vízzáró tulajdonságait. Előre kel-
lett jelezni a várható vízhozamot is.

Amennyiben a bauxittelep fedőjében 
nagy szervesanyag-tartalmú (pl. szenes) 
képződmények is előfordultak, felhív-
tuk a figyelmet a leendő bánya tűzve-
szélyességére is. 

Közöltük jelentéseinkben a 
timföldtechnológiai vizsgálatok ered-
ményeit is. Ugyanis a bauxit ásványtani 
összetételének, szennyezőanyag tartal-
mának függvényében a timföldgyárban 
a bauxit feltárása különböző hőfokot és 
eltérő mennyiségű NaOH-t igényelt. 

Végezetül összefoglaltuk az adott te-
rületen elvégzett összes kutató (fúrási, 
geofizikai, vízföldtani, laboratóriumi, 
timföldtechnológiai és geodéziai) mun-
kák volumenét, és ismertettük azok 
költségeit. 

Jelentéseink tartalmazták az összes kutató-létesítmény (főleg a 
fúrások) teljes vagy rövidített rétegsorát, azok koordinátáit, a mély-
fúrásokban végzett geofizikai szelvényezés dokumentációját, a bau-
xitból készült összes vegyelemzést, az ásványtani (derivatográfiás), a 
nyomelemvizsgálati, térfogatsúly-mérési dokumentációt, a fedő- és 
fekükőzetek ásványkőzettani és őslénytani vizsgálati eredményeit, 
ábrákkal és fotókkal megtámogatva. 

(folytatása következik)
Szabó István

okleveles geológus-mérnök

Az iszkaszentgyörgyi és a gánti bauxittelepek, valamint a móri 
árok tömbszelvénye (Szantner F. - dr. Szabó E.)

Gánt - Harasztos ÉK földtani szelvénye (dr. Szabó E.)

ADC hírek
Az ADC 2018. április 7-én foly-

tatta a Veszprém Megyei Darts Szövetség által kiírt bajnokságban 
való szereplést.  A csapatot 3 fő képviselte Noszlopon, Schildmayer 
Ferenc, Eigner József és Benesch Zoltán személyében. Annak elle-
nére, hogy a csillagok állása negatívan befolyásolta a játékosokat, 
az ADCs fiúk kihozták magukból a legjobbat és értékes pontokat 
szereztek. 

2018. május 19-én a bajnokság 4. fordulóját Balatonalmádiban, 
hazai pályán rendeztük meg. A csapat nagy várakozással indult az-
nap, mivel ez volt az ADC első verseny rendezése, valamint hazai 
pályán fontosabb a tökéletes forma.  Egyéni versenyen Kalocsa Zol-
tán, Kalocsa Attila, Mester Ferenc, Eigner József, Schildmayer Fe-
renc és Benesch Zoltán, párosban Kalocsa Zoltán - Kalocsa Attila, 
Schildmayer Ferenc - Eigner József, Horváth Vimos - Zaka Péter 
kettős indult. Egyéniben Kalocsa Zoltán 2. helyezést ért el, illetve 
említésre méltó Kalocsa Attila 5. és Eigner József 9. helyezése is. Az 
ADC többi versenyzője is értékes bajnoki pontokat dobált össze. 
Páros versenyben a döntőig menetelt a Kalocsa Zoltán - Kalocsa 
Attila páros, akik nagy küzdelemben 2. helyet értek el. A döntőbe 
jutásért búcsúztatták az eddigi 100%-ot nyújtó párost, akik közül 
egyikük PDC csapat világkupán is szerepelt.

Régiségek dicsérete
Vajon miért van az, hogy minden korosztályt meg tud érinteni egy 

szép régi falióra, veretes fémpénz, antik ékszerdoboz, mozsár, vagy 
kedves porcelánfigura látványa?  A válasz egyszerű: a régi holmik 
egyediek, sok figyelemmel és szakértelemmel készültek, és kiállták 
az idők próbáit.  A vásárokon, piacokon ezért sokan keresik az antik 
holmikat. Városunkban idén is lehetőség van őszig minden vasár-
nap délelőtt arra, hogy a piactéren, a bolhapiacon a régiségek gazdát 
cseréljenek. Az öreg holmik közül legkeresettebbek a dísztárgyak, 
ékszerek, könyvek, játékok, festmények, és a háztartásokban hasz-
nálható elektromos és mechanikus eszközök, műszaki cikkek. Ha az 
Ön padlásán vagy pincéjében is vannak dobozban ilyen dolgok, ám 
a tárolásuk már csak bosszúságot okoz, gondoljon arra, hogy más 
valakinek ezek akár kincsek is lehetnek! A turistaszezonban a piac lá-
togatóinak száma ugrásszerűen nő: sok nyaraló keresi fel a bolhapia-
cot, hogy válogassanak ezekből a tárgyakból. A helyi lakosok sokszor 
időhiányra hivatkozva nem jönnek a bolhapiacra, nekik a követke-
zőt szeretném ajánlani. Ha van olyan családtagjuk aki idős, sok sza-
bad idővel rendelkezik, emberek közé szeretne menni, néhány órás 
beszélgetésre vágyik, akkor bízzák meg őt  azzal, hogy a bolhapiacon 
tegye közszemlére mindazt, amit otthon már nem használnak, csak 
kerülgetnek. Így mindenki jól jár: családtagjuk kellemesen tölti el a 
délelőttöt, és a kivitt holmikból is lesz, ami elkel. A piac – és egyben 
a bolhapiac – törvényét azonban érdemes ismerni: több alkalommal 
érdemes a bolhapiacra kimenni, mert egyetlen alkalommal egészen 
biztosan nem cserél gazdát minden kivitt áru. Kellemes bolhapiaco-
zást kívánok árusoknak és vásárlóknak egyaránt. 

Győri Miklósné 

        G    MBF    CI  Kupa  Almádiban

M EG H Í V Ó
Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub szervezésében

2018. június 29-én (pénteken) délelőtt 10 órától
a Wesselényi Strandon megrendezzük a

Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért kiírt nyílt bajnokságot.

Előzetes regisztrálás e-mailban: grafikimre@gmail.com, határidő: 2018. június 15!
 Érkezés a helyszínre: 2018. június 29. 09.00.

Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!

Minden érdeklődőt szívesen várunk!

TIÉD A PÁLYA!

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 28 29Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Bolhapiac őszig minden vasárnap délelőtt a piactéren. 
Aki teheti, gépkocsi nélkül látogassa, 

mert kevés a parkolóhely.
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A következő nagyon fontos feladat a terület szerkezeti viszonya-
inak, a törésvonalak (vetők, feltolódások) lefutásának és korának 
meghatározása. Ennek érdekében a területről különböző irányok-
ban szerkesztett földtani szelvények nyújtottak segítséget. A törés-
vonalak helyzete azért fontos, mert alapvetően meghatározzák a 
bányák főfeltáró vágatainak kijelölését, sőt a termelés tervezését is. 

A fenti információk birtokában ismertetésre került a terület föld-
tani fejlődéstörténete. A bauxitku-
tatási területeket alapvetően üledé-
kes kőzetek építik fel (tengeri, tavi, 
folyóvízi, szárazföldi), azonban 
időszakosan vulkáni tevékenység 
is megfigyelhető. Megállapítottuk, 
hogy mely időszakokban volt ten-
ger-elöntés alatt a terület, s mikor 
történt, s milyen mértékben a ko-
rábban képződött kőzetek lepusz-
tulása. 

A bauxit vegyelemzése és ásvány-
tani összetétele alapján ismertettük 
a bauxit minőségét, a minőség el-
oszlását, változékonyságát a tele-
pen belül. 

Az közismert, hogy a bauxit az 
alumínium legfontosabb érce, egy-
úttal azonban a bauxit egy több-
komponensű kőzet is, amely az 
alumíniumásványokon kívül több-

féle ásványt tartalmaz. Mindezek hatással vannak a timföldgyári 
feldolgozásra is. A bauxit kőzettanilag, fizikai megjelenésében is na-
gyon változatos, a színt, szerkezetet, tömörséget, keménységet, po-

rozitást stb. tekintve is. Ebből a szem-
pontból is jellemeztük a nyersanyagot. 

A következő fontos fejezet a bau-
xittelepek vízföldtani viszonyainak 
ismertetése. Lényeges volt tudni a 
főkarsztvízszint helyzetét, a fedő- és fe-
kükőzetek fizikai jellemzőit, vízvezető 
vagy vízzáró tulajdonságait. Előre kel-
lett jelezni a várható vízhozamot is.

Amennyiben a bauxittelep fedőjében 
nagy szervesanyag-tartalmú (pl. szenes) 
képződmények is előfordultak, felhív-
tuk a figyelmet a leendő bánya tűzve-
szélyességére is. 

Közöltük jelentéseinkben a 
timföldtechnológiai vizsgálatok ered-
ményeit is. Ugyanis a bauxit ásványtani 
összetételének, szennyezőanyag tartal-
mának függvényében a timföldgyárban 
a bauxit feltárása különböző hőfokot és 
eltérő mennyiségű NaOH-t igényelt. 

Végezetül összefoglaltuk az adott te-
rületen elvégzett összes kutató (fúrási, 
geofizikai, vízföldtani, laboratóriumi, 
timföldtechnológiai és geodéziai) mun-
kák volumenét, és ismertettük azok 
költségeit. 

Jelentéseink tartalmazták az összes kutató-létesítmény (főleg a 
fúrások) teljes vagy rövidített rétegsorát, azok koordinátáit, a mély-
fúrásokban végzett geofizikai szelvényezés dokumentációját, a bau-
xitból készült összes vegyelemzést, az ásványtani (derivatográfiás), a 
nyomelemvizsgálati, térfogatsúly-mérési dokumentációt, a fedő- és 
fekükőzetek ásványkőzettani és őslénytani vizsgálati eredményeit, 
ábrákkal és fotókkal megtámogatva. 

(folytatása következik)
Szabó István

okleveles geológus-mérnök

Az iszkaszentgyörgyi és a gánti bauxittelepek, valamint a móri 
árok tömbszelvénye (Szantner F. - dr. Szabó E.)

Gánt - Harasztos ÉK földtani szelvénye (dr. Szabó E.)

ADC hírek
Az ADC 2018. április 7-én foly-

tatta a Veszprém Megyei Darts Szövetség által kiírt bajnokságban 
való szereplést.  A csapatot 3 fő képviselte Noszlopon, Schildmayer 
Ferenc, Eigner József és Benesch Zoltán személyében. Annak elle-
nére, hogy a csillagok állása negatívan befolyásolta a játékosokat, 
az ADCs fiúk kihozták magukból a legjobbat és értékes pontokat 
szereztek. 

2018. május 19-én a bajnokság 4. fordulóját Balatonalmádiban, 
hazai pályán rendeztük meg. A csapat nagy várakozással indult az-
nap, mivel ez volt az ADC első verseny rendezése, valamint hazai 
pályán fontosabb a tökéletes forma.  Egyéni versenyen Kalocsa Zol-
tán, Kalocsa Attila, Mester Ferenc, Eigner József, Schildmayer Fe-
renc és Benesch Zoltán, párosban Kalocsa Zoltán - Kalocsa Attila, 
Schildmayer Ferenc - Eigner József, Horváth Vimos - Zaka Péter 
kettős indult. Egyéniben Kalocsa Zoltán 2. helyezést ért el, illetve 
említésre méltó Kalocsa Attila 5. és Eigner József 9. helyezése is. Az 
ADC többi versenyzője is értékes bajnoki pontokat dobált össze. 
Páros versenyben a döntőig menetelt a Kalocsa Zoltán - Kalocsa 
Attila páros, akik nagy küzdelemben 2. helyet értek el. A döntőbe 
jutásért búcsúztatták az eddigi 100%-ot nyújtó párost, akik közül 
egyikük PDC csapat világkupán is szerepelt.

Régiségek dicsérete
Vajon miért van az, hogy minden korosztályt meg tud érinteni egy 

szép régi falióra, veretes fémpénz, antik ékszerdoboz, mozsár, vagy 
kedves porcelánfigura látványa?  A válasz egyszerű: a régi holmik 
egyediek, sok figyelemmel és szakértelemmel készültek, és kiállták 
az idők próbáit.  A vásárokon, piacokon ezért sokan keresik az antik 
holmikat. Városunkban idén is lehetőség van őszig minden vasár-
nap délelőtt arra, hogy a piactéren, a bolhapiacon a régiségek gazdát 
cseréljenek. Az öreg holmik közül legkeresettebbek a dísztárgyak, 
ékszerek, könyvek, játékok, festmények, és a háztartásokban hasz-
nálható elektromos és mechanikus eszközök, műszaki cikkek. Ha az 
Ön padlásán vagy pincéjében is vannak dobozban ilyen dolgok, ám 
a tárolásuk már csak bosszúságot okoz, gondoljon arra, hogy más 
valakinek ezek akár kincsek is lehetnek! A turistaszezonban a piac lá-
togatóinak száma ugrásszerűen nő: sok nyaraló keresi fel a bolhapia-
cot, hogy válogassanak ezekből a tárgyakból. A helyi lakosok sokszor 
időhiányra hivatkozva nem jönnek a bolhapiacra, nekik a követke-
zőt szeretném ajánlani. Ha van olyan családtagjuk aki idős, sok sza-
bad idővel rendelkezik, emberek közé szeretne menni, néhány órás 
beszélgetésre vágyik, akkor bízzák meg őt  azzal, hogy a bolhapiacon 
tegye közszemlére mindazt, amit otthon már nem használnak, csak 
kerülgetnek. Így mindenki jól jár: családtagjuk kellemesen tölti el a 
délelőttöt, és a kivitt holmikból is lesz, ami elkel. A piac – és egyben 
a bolhapiac – törvényét azonban érdemes ismerni: több alkalommal 
érdemes a bolhapiacra kimenni, mert egyetlen alkalommal egészen 
biztosan nem cserél gazdát minden kivitt áru. Kellemes bolhapiaco-
zást kívánok árusoknak és vásárlóknak egyaránt. 

Győri Miklósné 
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Balatonalmádiban a városi Hungarikum Klub szervezésében

2018. június 29-én (pénteken) délelőtt 10 órától
a Wesselényi Strandon megrendezzük a

Hagyományos Gombfoci Almádi Kupáért kiírt nyílt bajnokságot.

Előzetes regisztrálás e-mailban: grafikimre@gmail.com, határidő: 2018. június 15!
 Érkezés a helyszínre: 2018. június 29. 09.00.

Nevezés a helyszínen. Nevezési díj nincs!
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Aki teheti, gépkocsi nélkül látogassa, 

mert kevés a parkolóhely.
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Rendőrségi hírek ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

Művészet nélkül nem 
gondolkodhatunk kiválóan

Freund Tamás világhírű 
agykutató tizenéves korában 
izgalmas nyarakat töltött Fűke 
Sándor hajókészítő műhelyé-
ben mindenes segítőként, a 
budatavai strandon vízimentő 
volt és úszómester – szóval 
nemcsak a szórakozás, a sport 

kapcsolja Balatonalmádihoz, hanem a munka is. 
Az MTA elnökségének tagja a Nők a Balatonért Egyesület Al-

mádi Csoportjának vendégeként mesélt erről a Hotel Bal Resort 
Tramontana termében. A 20 év 20 program születésnapi rendez-
vénysorozatot ugyan a 13. emeleti panoráma teremben hirdették 
meg, ám annyian voltak kíváncsiak a tudósra, hogy az érdeklődők-
nek nagyobb térre volt szükségük.

Freund Tamás 59 éve jár Almádiba, pontosabban Budatavára. 
Anno az egykori Neviki üdülő strandjára, amely ma a Nereus ne-
vet viseli. Itt tanult meg úszni, vitorlázni. Ha mostanság a család 
nem tervezi a nyári találkozókat, akkor automatikusan a budatavai 
strandra ugranak be, és biztosak lehetnek benne, hogy szeretteiket 
ott találják.

A közvetlen stílusú, ám gondolatokban gazdag beszélgetésből egy 
olyan részletet emelek ki, amely a neurobiológia tudományában is 
újdonságot jelent, azonban meghatározó része mindennapi életünk-
nek. A ránk zúduló információk előhívásának leghatékonyabb mód-
ját ekkép összegezte: „Részben saját, részben mások kutatásainak 
eredménye is rávilágít arra a tényre, hogy az eltárolt memórianyo-
mok akkor válnak könnyen előhívhatóvá, hogyha ahhoz megfelelő-
en társítjuk belső világunk impulzusait. Belső világon érzelmeink, 
motivációink összességét értem. Belső világunk impulzusait olyan 
pályák szállítják az agyban, amelyek az agykéregben lévő idegsejtek 
működését hangolják össze. Méghozzá úgy, hogy hullámtevékeny-
séget generálnak, ezáltal az éppen kódolást végző idegsejtek mindig 
egyszerre bocsátanak ki jeleket. Ha mindezt szinkronizáltan teszik, 
megerősítik egymással a kapcsolatukat, és ez nem lesz más, mint 
egy memórianyom. Minél gazdagabb az előbb említett belső világ, 
annál könnyebben előhozható az agy legmélyebb rekeszeiből is a 
rég eltárolt információ. Az érthetőség kedvéért: úgy képzeljük el, 
mintha az ismerettéglákat a belső világunk habarcsával vonnánk be. 
Minél vastagabb a habarcs, annál több téglához fog hozzátapadni 
az újonnan beépített tégla, magasabb lehet a fal, az új alkotás. És 
minél inkább ránk jellemző a habarcs, az elraktározott informáci-
ót annál inkább egyedivé, különlegessé változtatja. A zene az egyik 
legkitűnőbb módszere belső világunk gazdagításának, de minden 
művészeti tevékenység és befogadás is ezt szolgálja. Ezért fontos, 
hogy gyermekeink szeressenek énekelni, festeni, kézműveskedni, 
drámaszakkörre járni. Például az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb 
módja a művészeti élmény megszerzésének, átélésének az éneklés.”

S hogy Freund Tamás e területnek nemcsak kiváló kutatója, de 
művelője is, mi sem bizonyítja jobban, minthogy gyermekkora óta 
énekel különböző kórusokban, most éppen az Ars Nova Sacra tár-
saságban, akikkel kórusversenyekre, kórustalálkozókra járnak párjá-
val, dr. Bihari Adél orr-, fül-, gégésszel együtt. Bihari Adél elkísérte 
a Nabe szervezte beszélgetésre is.  

Az egyesület tagjai most azon törik a fejüket, miképp szervezhet-
nék egybe az „almádi triót”: Balázs János zongoraművészt, Freund 
Tamás klarinétművészt és Bihari Adél énekművészt!

Balogh Csaba, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 
elnökének ünnepi beszéde a Hősök napja alkalmából 
szervezett megemlékezésen. 

Tisztelt Megemlékezők!
A Hősök Napja nem évszázados ünnepünk. 1917-ben, a pusztító 

első világégés harctéri szenvedései és nagyszámú áldozata tapasztala-
tának döbbenete sarkallatta hazánk politikusait arra, hogy döntést 
hozzanak egy új kötelességről, a hősök emléke iránti tiszteletről. Ez 
a nap minden olyan hős emléknapja, akiknek ismerjük nevét - és 
azoké is, akik névtelenül fekszenek valahol a távolban, egy tömeg- 
vagy egy jelöletlen sírban…

Nem értettek fegyverhasználathoz, nem tudtak harcolni, mert 
nem tanították meg rá őket. Mégis elküldték őket. Ha a statiszti-
kák lapjaira tekintünk, hazánk – sajnos – sokszor az élmezőnyben 
található a halottak számában. Elég csak az 1. vagy a 2. világháború 
borzalmait említenünk: mindkét háborúban népességünk hatalmas 
részét veszítettük el. 

Az első világégés 4 éve alatt azért, mert országunk területén nem 
folytak harcok és a férfilakosságot nagyobb mértékben lehetett 
frontra küldeni. A második világégés alkalmával pedig a fél évig 
háborús hadszíntérré váló Magyarország civil lakossága nem volt 
biztonságban. 

Ezek az emberek életükkel akartak szolgálni: munkájukkal, al-
kotásaikkal, mindennapi tevékenységükkel bizonyítani hazaszere-
tetüket. Hiszen sorsuk is ezt kívánta tőlük. De mások, más hatal-
masságok, hadseregeket, fegyvereket irányító parancsolók elvették 
életüket, átszabták sorsukat. A magyarok már a 1848-49-ben meg-
tapasztalták, hogy szükséges felszerelés nélkül hogyan kell csatát 
nyerni, és elveszteni, mikor a felső tízezer bálozott.  A meghaltak 
száma sok tízezerre adható, tetteik azonban bizonyítják hazánk, 
Magyarország létezik, népünk pedig a számtalan történelmi sors-
forduló, lelki traumák ellenére is nemzetté formálódott.

Ám később, a nagy háborúk korszaka már nemcsak tömeghadse-
reget, hanem tömeges pusztítást is magával hozott. Mi, magyarok 
mindkét háborúban lakosságunk számarányához képest hatalmas 
veszteséget szenvedtünk.

Gondolkodtam, hogy az ünnephez méltóan mibe öltőzzek? Úgy 
döntöttem, hogy nem siratni, hanem ünnepelni jöttem őket.

Bár haláluk értelmetlen volt. Minden erőszakos halál az. Azoké, 
akik önként, a dicsőséget keresve követik a zászlót a pergőtűzbe és 
azoké is, akiket kényszer hajtotta. Köszönjük nekik. Köszönjük a 
hőseinknek. Volt szerencsém a Don kanyarnál harcolókkal 2000 
évek elején sok - sok órát beszélni. Mind a 23 katona, azonosan ítél-
te meg az ott létet. Nem akartak odamenni, de ez nem volt kérdés 
vitték őket. Felszerelésük hiányos és rossz volt. A hideg ellen nem 
voltak felkészítve. Féltek, és sokan meghaltak. Molnár Ferenc Pál 
utcai fiuk műve jutott eszembe a kis ember neve csupa nagybetű-
vel kerültbe a könyve NEMECSEK. A háborúban minden hősünk 
NEMECSEK, nevük csupa nagybetűkkel kerül be történelembe. 
Itt kérném a történészeket, hogy most már csupa kisbetűkkel talál-
ják meg azokat, akik ezért, a több százezer halott felelősek. Lehet, 
hogy ők még méltóságos Urak?

Legyünk erősek, és egységesek, építsünk olyan országot és olyan 
világot, amelynek fennmaradása nem követel többi hőst, amelynek 
nincs szüksége további áldozatokra, csak békében élő emberekre, 
tudósokra, fiatalokra, tenni akarókra. 

Köszönöm figyelmüket és köszönöm, hogy, együtt emlékezhetek 
Önökkel a magyar hősökre, és kérem Önöket, hogy most közösen 
egy perc csenddel adózzunk a háborús halottak emlékére..

Polgárőr hírek2018. június

Vakáció! Baj nélkül…
Hamarosan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári szünet az ok-

tatási intézményekben. A gyermekek kikerültek a biztonságot adó 
iskolafalak közül, a szülőknek pedig gyakran nehézséget okoz elhe-
lyezésük, állandó felügyeletük megoldása. Mindnyájunk feladata, 
felelőssége, hogy felkészítsük a gyermekeket az őket érintő veszé-
lyekre, amelyek közül az áldozattá válás megelőzéséhez a legszük-
ségesebb tudnivalók a következők: 

•	 Értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható 
helyen, ne adják oda idegeneknek. 

•	 Táskájukat közösségi helyeken ne hagyják őrizetlenül. A leg-
jobb, ha azt mindig maguk mellett tartják. 

•	 Idegenekben – még	ha	kedvesek	is – ne bízzanak meg, velük 
ne menjenek sehová, még útbaigazítás céljából sem. 

•	 A késő esti órákban lehetőség szerint ne induljanak egyedül 
haza, hanem egymást védve-kísérve. 

•	 Ha támadás éri őket, ne az értékeiket, hanem testi épségüket 
védjék. 

•	 Ismerjék a segélyhívó telefonszámokat (107, 112), illetve ta-
nulják meg szüleik telefonszámát is. 

•	 Ne próbáljanak ki ismeretlen	hatású	szereket, italokat, ká-
bítószereket, tudatmódosító anyagokat, mert a hatásuk ki-
számíthatatlan, és könnyebben válhatnak bűncselekmény 
áldozatává vagy elkövetőjévé.

Polgárőr hírek
Mire az újságban megjelennek a hírek már „vakáció” van, és javá-

ban tombol a nyár. A nyaralok, megtelnek, a strandokon tömegek 
töltik szabadidejüket. Polgárőröknek a kialakult helyzetet kezelni 
kell, úgy hogy az a bűnözőkön kívül, az elvárásnak megfeleljen. 
Minden hétvégén rendezvények vannak, megnő a városba, látoga-
tok száma. Elmondhatjuk, eddig sikerült, – komoly járőr munkával 
– biztonságban tudni köztereinket, ingatlanainkat. Kérjük, a város-
ban tartózkodókat, segítség munkánkat, azzal, hogyha normálinak 
ellentmondó helyzetet találnak, jelezzék, vagy a cikk végén meg-
adott elérhetőségen, vagy a 107 rendőrségi, illetve a 112 segélyké-
rő vonalon. A szünidőben megnő a gyerekforgalom az utakon és 
tereken, kérjük fokozott figyelemmel, vezessenek a közlekedésben 
résztvevők. A nagy melegben megnő a reakció idő különösen az 
idősebb generációnál, és lehet, hogy a gyalogátkelőn nem ér át az 
elég rövid idejű zöld jelzésen, kérem legyünk türelemmel. A múlt 
havi hírekben a PENNY-nél kialakuló helyzetekről írtam, most né-
hány autóst szeretnék bemutatatni elrettentés okán. 

Május hónapban a rendezvények sokasága tette próbára a polgár-
őrök munkáját. Volt futás kerékpározás, parkoló lezárás több alka-
lommal is. Legutóbb is parkoló lezárása történt, a veterán autók ta-
lálkozójánál. Többen szóvá tették, hogy nem örülnek a lezárásnak, 
de tudomásul vették. Annyiban segítettünk, hogy más pakolókba 
irányítottuk őket. De mint tudjuk, mindig vannak, akik semmi-
be vesznek minden szabályt, és átlépik. Most is ez történt, sajnos 
éppen egy helyi autóssal. Azt, hogy a KRESZ-t nem ismeri az a 
kihelyezett tábla figyelmen kívül hagyásával derült ki. Mikor szóval 
is közölve lett vele, hogy nem lehet a parkolóba behajtani, behajtott 
veszélyeztetve a bent lévő autók biztonságát. Ezzel nem ért véget a 
dolog, mert mikor visszajött, ketten ültek a kocsiba, és nem elné-
zést kért, hanem megállt a versenyző kocsik sávjában, és meg nem 
engedhető hangon kiabált, csak a véletlen és az erőteljes fellépés 

akadályozta meg a balesetet. Úgy gondolom fogalma sem volt arról, 
milyen veszélyhelyzetet teremtet két alkalommal is. Természetesem 
nem lett következménye az esetnek, de remélem, magára ismer, és 
végig gondolja mit tett. Mind ez 30 fokban az aszfalton.

Ezt azért írtam le, hogy vezetés közben mindenki gondolja át, 
hogy a tiltó táblák, vagy a irányító karjelzéseket, szigorúan vegye 
figyelembe. Vigyázzunk egymásra.

Végezetül minden polgárőr kollegám nevében, jó pihenést, ki-
kapcsolódást, és a ha még belefér, értékeikre is figyeljenek, mert 
lehet hogy egy másik „csapat” már figyel is.

Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy 
a 06-30-621-5320 telefonszámon.

Balatonalmádi 2018. június. 01.
Balogh Csaba

Polgárőr elnök.

•	 A szülők	tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejü-
ket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, 
tudják mikorra várhatók haza.

•	 Keressenek	gyermekükkel	 együtt	a	nyárra	hasznos	 elfog-
laltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni	 tevékenysé-
get, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

A	nyári	hónapokban,	a	tanítási	szünet	időszakában	jelentősen	
megnövekszik	a	gyermekek	veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás 
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre és az ellenük 
elkövetett bűncselekményekre egyaránt. A tanítás befejezését köve-
tően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé 
válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek 
meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken, utak mentén.
Nemcsak	a	 szülők,	hanem	minden	 felnőtt	 felelőssége,	hogy	a	

nyári	időszakban	különösen	ügyeljenek	a	gyermekekre,	akár	az	
úton	vagy	annak	közelében,	akár	gyalogosan,	akár	kerékpárral	
közkelednek.	Számítsanak	arra,	hogy	a	gyermekek	közlekedése	
kiszámíthatatlan,	 sokszor	 nincs	 veszélyérzetük	 és	 gyakran	 ka-
landot	keresnek.

Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes vakációt kívá-
nok minden családnak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

forrás: Internet
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Művészet nélkül nem 
gondolkodhatunk kiválóan

Freund Tamás világhírű 
agykutató tizenéves korában 
izgalmas nyarakat töltött Fűke 
Sándor hajókészítő műhelyé-
ben mindenes segítőként, a 
budatavai strandon vízimentő 
volt és úszómester – szóval 
nemcsak a szórakozás, a sport 

kapcsolja Balatonalmádihoz, hanem a munka is. 
Az MTA elnökségének tagja a Nők a Balatonért Egyesület Al-

mádi Csoportjának vendégeként mesélt erről a Hotel Bal Resort 
Tramontana termében. A 20 év 20 program születésnapi rendez-
vénysorozatot ugyan a 13. emeleti panoráma teremben hirdették 
meg, ám annyian voltak kíváncsiak a tudósra, hogy az érdeklődők-
nek nagyobb térre volt szükségük.

Freund Tamás 59 éve jár Almádiba, pontosabban Budatavára. 
Anno az egykori Neviki üdülő strandjára, amely ma a Nereus ne-
vet viseli. Itt tanult meg úszni, vitorlázni. Ha mostanság a család 
nem tervezi a nyári találkozókat, akkor automatikusan a budatavai 
strandra ugranak be, és biztosak lehetnek benne, hogy szeretteiket 
ott találják.

A közvetlen stílusú, ám gondolatokban gazdag beszélgetésből egy 
olyan részletet emelek ki, amely a neurobiológia tudományában is 
újdonságot jelent, azonban meghatározó része mindennapi életünk-
nek. A ránk zúduló információk előhívásának leghatékonyabb mód-
ját ekkép összegezte: „Részben saját, részben mások kutatásainak 
eredménye is rávilágít arra a tényre, hogy az eltárolt memórianyo-
mok akkor válnak könnyen előhívhatóvá, hogyha ahhoz megfelelő-
en társítjuk belső világunk impulzusait. Belső világon érzelmeink, 
motivációink összességét értem. Belső világunk impulzusait olyan 
pályák szállítják az agyban, amelyek az agykéregben lévő idegsejtek 
működését hangolják össze. Méghozzá úgy, hogy hullámtevékeny-
séget generálnak, ezáltal az éppen kódolást végző idegsejtek mindig 
egyszerre bocsátanak ki jeleket. Ha mindezt szinkronizáltan teszik, 
megerősítik egymással a kapcsolatukat, és ez nem lesz más, mint 
egy memórianyom. Minél gazdagabb az előbb említett belső világ, 
annál könnyebben előhozható az agy legmélyebb rekeszeiből is a 
rég eltárolt információ. Az érthetőség kedvéért: úgy képzeljük el, 
mintha az ismerettéglákat a belső világunk habarcsával vonnánk be. 
Minél vastagabb a habarcs, annál több téglához fog hozzátapadni 
az újonnan beépített tégla, magasabb lehet a fal, az új alkotás. És 
minél inkább ránk jellemző a habarcs, az elraktározott informáci-
ót annál inkább egyedivé, különlegessé változtatja. A zene az egyik 
legkitűnőbb módszere belső világunk gazdagításának, de minden 
művészeti tevékenység és befogadás is ezt szolgálja. Ezért fontos, 
hogy gyermekeink szeressenek énekelni, festeni, kézműveskedni, 
drámaszakkörre járni. Például az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb 
módja a művészeti élmény megszerzésének, átélésének az éneklés.”

S hogy Freund Tamás e területnek nemcsak kiváló kutatója, de 
művelője is, mi sem bizonyítja jobban, minthogy gyermekkora óta 
énekel különböző kórusokban, most éppen az Ars Nova Sacra tár-
saságban, akikkel kórusversenyekre, kórustalálkozókra járnak párjá-
val, dr. Bihari Adél orr-, fül-, gégésszel együtt. Bihari Adél elkísérte 
a Nabe szervezte beszélgetésre is.  

Az egyesület tagjai most azon törik a fejüket, miképp szervezhet-
nék egybe az „almádi triót”: Balázs János zongoraművészt, Freund 
Tamás klarinétművészt és Bihari Adél énekművészt!

Balogh Csaba, a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 
elnökének ünnepi beszéde a Hősök napja alkalmából 
szervezett megemlékezésen. 

Tisztelt Megemlékezők!
A Hősök Napja nem évszázados ünnepünk. 1917-ben, a pusztító 

első világégés harctéri szenvedései és nagyszámú áldozata tapasztala-
tának döbbenete sarkallatta hazánk politikusait arra, hogy döntést 
hozzanak egy új kötelességről, a hősök emléke iránti tiszteletről. Ez 
a nap minden olyan hős emléknapja, akiknek ismerjük nevét - és 
azoké is, akik névtelenül fekszenek valahol a távolban, egy tömeg- 
vagy egy jelöletlen sírban…

Nem értettek fegyverhasználathoz, nem tudtak harcolni, mert 
nem tanították meg rá őket. Mégis elküldték őket. Ha a statiszti-
kák lapjaira tekintünk, hazánk – sajnos – sokszor az élmezőnyben 
található a halottak számában. Elég csak az 1. vagy a 2. világháború 
borzalmait említenünk: mindkét háborúban népességünk hatalmas 
részét veszítettük el. 

Az első világégés 4 éve alatt azért, mert országunk területén nem 
folytak harcok és a férfilakosságot nagyobb mértékben lehetett 
frontra küldeni. A második világégés alkalmával pedig a fél évig 
háborús hadszíntérré váló Magyarország civil lakossága nem volt 
biztonságban. 

Ezek az emberek életükkel akartak szolgálni: munkájukkal, al-
kotásaikkal, mindennapi tevékenységükkel bizonyítani hazaszere-
tetüket. Hiszen sorsuk is ezt kívánta tőlük. De mások, más hatal-
masságok, hadseregeket, fegyvereket irányító parancsolók elvették 
életüket, átszabták sorsukat. A magyarok már a 1848-49-ben meg-
tapasztalták, hogy szükséges felszerelés nélkül hogyan kell csatát 
nyerni, és elveszteni, mikor a felső tízezer bálozott.  A meghaltak 
száma sok tízezerre adható, tetteik azonban bizonyítják hazánk, 
Magyarország létezik, népünk pedig a számtalan történelmi sors-
forduló, lelki traumák ellenére is nemzetté formálódott.

Ám később, a nagy háborúk korszaka már nemcsak tömeghadse-
reget, hanem tömeges pusztítást is magával hozott. Mi, magyarok 
mindkét háborúban lakosságunk számarányához képest hatalmas 
veszteséget szenvedtünk.

Gondolkodtam, hogy az ünnephez méltóan mibe öltőzzek? Úgy 
döntöttem, hogy nem siratni, hanem ünnepelni jöttem őket.

Bár haláluk értelmetlen volt. Minden erőszakos halál az. Azoké, 
akik önként, a dicsőséget keresve követik a zászlót a pergőtűzbe és 
azoké is, akiket kényszer hajtotta. Köszönjük nekik. Köszönjük a 
hőseinknek. Volt szerencsém a Don kanyarnál harcolókkal 2000 
évek elején sok - sok órát beszélni. Mind a 23 katona, azonosan ítél-
te meg az ott létet. Nem akartak odamenni, de ez nem volt kérdés 
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Polgárőr hírek2018. június

Vakáció! Baj nélkül…
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tatási intézményekben. A gyermekek kikerültek a biztonságot adó 
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Polgárőr hírek
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akadályozta meg a balesetet. Úgy gondolom fogalma sem volt arról, 
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Továbbra is elérhetők vagyunk a baloghcs0310@freemail.hu vagy 
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Balatonalmádi 2018. június. 01.
Balogh Csaba

Polgárőr elnök.

•	 A szülők	tudjanak arról, hová készülnek, kivel töltik idejü-
ket, ismerjék barátaik nevét, címét, telefonos elérhetőségét, 
tudják mikorra várhatók haza.

•	 Keressenek	gyermekükkel	 együtt	a	nyárra	hasznos	 elfog-
laltságot! Táborokat, foglalkozásokat, otthoni	 tevékenysé-
get, a családért, lakóhelyi közösségért elvégzendő feladatokat.

A	nyári	hónapokban,	a	tanítási	szünet	időszakában	jelentősen	
megnövekszik	a	gyermekek	veszélyeztetettsége. Ez a megállapítás 
igaz a közlekedési, az otthoni és az egyéb balesetekre és az ellenük 
elkövetett bűncselekményekre egyaránt. A tanítás befejezését köve-
tően a gyermekek felszabadultabbá, óvatlanabbá, figyelmetlenebbé 
válnak, sok szabadidővel rendelkeznek, így gyakrabban jelennek 
meg a közterületeken, a parkokban, játszótereken, utak mentén.
Nemcsak	a	 szülők,	hanem	minden	 felnőtt	 felelőssége,	hogy	a	

nyári	időszakban	különösen	ügyeljenek	a	gyermekekre,	akár	az	
úton	vagy	annak	közelében,	akár	gyalogosan,	akár	kerékpárral	
közkelednek.	Számítsanak	arra,	hogy	a	gyermekek	közlekedése	
kiszámíthatatlan,	 sokszor	 nincs	 veszélyérzetük	 és	 gyakran	 ka-
landot	keresnek.

Kollégáim nevében is rendkívüli eseménymentes vakációt kívá-
nok minden családnak!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

forrás: Internet
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Pénteki beálló
A Rosé Bár Music 

gondolt egy merészet, 
ötletükkel pedig fel-
keresték polgármester 
urat, aki szabad utat 
engedett az elképzelés-
nek.

Így aztán valameny-
nyi sétáló akár táncra 
is perdülhet pénte-
kenként a Zenepavilonnál, ahol – hacsak egyéb rendezvény nem 
lesz éppen a helyszínen -, Prikkel Balázs, Pataki Érci, Szűcs Egon, 
Gertner Vilmos és Gertner János mindig más zenei formációval, a 
20-as, 30-as évek újrahangszerelt slágereivel színesíti meg a péntek 
délutánt este hat és este nyolc óra között.

Előzetes egyeztetést követően egy szám erejéig helyi tehetségek 
bemutatkozását is lehetővé teszik, amire várják a jelentkezéseket. 

Az aktuális pénteki fellépésüket plakátokon, valamint újságunk 
hasábjain is közzéteszik. 

Az együttes ezúton is köszöni a városvezetés hozzájárulását a 
programhoz, és köszönik Tabányi Katalin segítségét a grafikai mun-
kákban.

Az első, május 25-re tervezett fellépés a bizonytalan időjárás mi-
att elmaradt, amit a zenekar legalább annyira sajnált, mint a prog-
ram miatt odaérkezett, csalódott közönség.

Szabadtéri helyszínen érthető módon ilyesmi a felszerelés védel-
mében előfordulhat.

Szolga Mária

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Nagycsaládosok hírei 2018. június

Képek a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete által szervezett ÉLET HETE 2018. c. rendezvényrőlBalatonalmádi Turisztikai 
Egyesület hírei

2018 április 27. és május 27. között 5 hétvégén keresztül siker-
rel zajlott le a Nyitott Balaton programsorozat, mely alatt számos 
tavaszi séta, és egyéb program került megvalósításra. A programok 
célja a szezon meghosszabbítása, megmutatni, hogy a Balaton nem 
csak a nyári kikapcsolódás, fürdőzés színtere lehet, hanem tavasszal 
is számos programlehetőséget kínál.

Köszönet illeti a Honismereti és Városszépítő Kör tagjait, a séták 
lebonyolítóit, valamint a programban szereplő vendéglátóhelyeket, 
szolgáltatókat.

A programsorozathoz kapcsolódó „Pecsételd körbe a Balatont két 
keréken” kerékpáros élmény- és teljesítménytúra lebonyolításához 
csatlakozó vendéglátóhelyek, szálláshelyek pecsételőhelyként hozzá-
járultak az elgondoláshoz, hogy a Balaton tavasszal is nyitva, és nem 
csak a nyári fürdőzés, pihenés, hanem az aktív kikapcsolódás színtere 
is lehet: „Tavasszal is Balaton!”

Mindezek megkoronázásaként sor került a Balaton Napja rendez-
vényre május 26-án a Wesselényi Strandon: sportegyesületek bemu-
tatói, gyerekfoglalkoztató játékok, előadások, képzőművészeti fog-
lalkozás, ételkóstolás, sorverseny és tombola várta az érdeklődőket. 
A rendezvénnyel a cél, hogy a résztvevő egyesületek népszerűsítsék 
sportágaikat, kihangsúlyozva ezzel a sportolás fontosságát a fiatalok 
körében. A sportágak mellett a művészet és kultúra is megjelenik, 
illetve a Balatonhoz tematikusan kapcsolódó előadásokkal, szakmai 
bemutatókkal az ismeretterjesztést is bevontuk a programok közé. A 
programot a Szent Imre Római Katolikus Plébánia közösségi szerep-
vállalás erősítése céljából kiírt EFOP 1.3.5-16-2016-00503 pályázati 
támogatásból valósult meg. Több városi intézmény és vállalkozás is 
segített a rendezvény létrejöttében. Köszönjük a támogatásokat!

Jubileumi X. Hungarikum Fesztivál Balatonalmádiban a Ren-
dezvénytéren! Klasszikus magyar finomságok tányéron és pohárban! 
Népművészeti és kézműves remekek, népmesék, retro diszkó vár 
mindenkit 2018. július 20. – július 31. között. A rendezvény profil-
jába illő vállalkozók jelentkezésére még van lehetőség elérhetőségün-
kön: almtour@gmail.com

Balatonalmádi 2018 évi Információs 
füzete már kapható a Tourinform irodá-
ban: 8220, Városház tér 4.

A Tourinform iroda az alábbi kibő-
vült szolgáltatásokkal várja az érdeklő-
dőket naponta 8-17.00 között, hétvégén 
10-16.00 között:
•	 Márkázott	 helyei	 ajándéktárgyak:	

festmények, reprók, képeslapok, fes-
tett balatoni ajándékdobozok, díszí-
tett mézeskalács, kerámia plakettek és 
hűtő mágnesek

•	 Gyermek	könyvek,	felnőtt	könyvek
•	 Balatoni	társasjáték
•	 Turisztikai	könyvek
•	 Turisztikai,	túra	és	kerékpáros	térképek
•	 CSIKOS	lekvárcsalád	termékei
•	 Turista	érem
•	 Helyi	emblémás	ajándéktárgyak

Az Egyesület tevékenységével kapcsolatban továbbra is várjuk ész-
revételeiket, ötleteiket!

Kulcsár Rita elnök, Kepliné Blázsi Ágnes irodavezető
Da Silva Vanessa turisztikai referens
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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

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

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-
Balatonalmádi Anno II. 2900.-
Balatonalmádi Anno III.  3000.-
Káptalanfüred évtizedei  1900.-
Almádi füzetek I.; II.   300.-
Almádi füzetek V.; VII.  500.-
Almádi füzetek VI. 1000.-
Almádi újság Reprint kiadás   500.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 34 35Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gépjármű-kárrendező iroda nyílt Veszprémben,
a Budapest út 72. sz. alatt a régi Hungária Biztosító mellett.

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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

További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.

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

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI 

TÉMÁJÚ KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Almádi Naptár 2018. (A3 méretben) 900.-
Balatonalmádi Anno II. 2900.-
Balatonalmádi Anno III.  3000.-
Káptalanfüred évtizedei  1900.-
Almádi füzetek I.; II.   300.-
Almádi füzetek V.; VII.  500.-
Almádi füzetek VI. 1000.-
Almádi újság Reprint kiadás   500.-
Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-

Balatonalmádi Anno III. 3000.-

Almádi füzetek I.; II. 300.-

Almádi füzetek VI. 1000.-

Almádi és Vörösberényi képeslapok (többféle) 100.-



JÚNIUS
ALMÁDI ÚJSÁG

Új 2018

Ballagó 8. osztály
Alsó sor balról jobbra: Gitta Panna, Dobos Adél, Plopp Fruzsina 
Barbara, Szöllősi Kíra, Kunné Solti Éva (osztályfőnök), Oláh Panna, 
Kalupka Dóra, Orbán Alexandra, Ficsor Zsófia
Második sor balról: Kalupka Regina, Győri Alíz, Huszka Laura, 
Varga Vivien, Ferenczi Kíra, Fűke Sebestyén
Harmadik sor balról: Sütő Marcell, Hartman Zsolt, Remsei Jákim 
Márk, Boda Bálint, Gulyás Péter Elemér, Nagy levente, Pethes 
Krisztián
Felső sor balról: Váncsa Richárd Gábor, Gyürüsi Károly, Bóta István 
Szabolcs, Komár Mihály István, Takács levente Ákos, Vadas Bálint

Vörösberényi Általános Iskola 

Györgyi Dénes Általános Iskola 

8.a osztály
osztályfőnökök: Völgyi Zsuzsa, Czuczay Zoltánné
második sor: Németh Levente István, Hajdú Attila Zoltán, Hegedűs 
Csaba Olivér, Kovács Boldizsár Péter, Réger-Cserép Krisztofer, 
Kovács Noel, Pápai Dominik, Eöri Zsombor Gergely, Szintay 
Ágoston, Negro Ernő
első sor: Piller Luca, Kiss Kamilla Emília, Pápai Polli, Kapus Zsófia, 
Kiss Anna, Szabó Flóra Regina, Hitter Melinda, Ulapcsik Teodóra, 
Hebling Laura, Hódosi Borka Anna, Bolla Patrícia Pálma, Szabó 
Pálma

8.b osztály
osztályfőnökök: Imrei Kata, Nagy Judit
második sor: Horváth Martin, Dobos Barna, Dolezsai Mátyás, 
Fülöp Levente, Czabula Máté Huba, Varga Bálint Olivér, Fazekas 
Gergő, Varga Zsolt Kristóf, Boros András Attila, Harcos Patrik, 
Haiszer Dominik, Nyári Áron Ábel
első sor: Török Bátor, Sárossy Tibor, Herczeg Boglárka Réka, Bartl 
Zsófia Rózsa, Gönczöl Regina, Schulcz Anna, Meiczinger Minna 
Lúcia, Gyüre Sarolta, Marcus Krisztián, Marton Dávid

Általános iskoláink ballagói 2018


