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„Önts egy fazékba garumot, friss 
olajat, caroenumot és egy kevés 
bort. Tégy hozzá törött borsot és 
egy kevés mézet, majd főzd fel.”
(részlet Apicius: De re coquinaria – Szakácskönyv a római 
korból című munkából)

negyedére sűrítetek be, ami a koncentráció szerint különböző 
néven ismerték. Ezeket aztán amphorákba töltve szállították 
a birodalom távoli vidékeire. A kis- és nagyüzemekben 
előállított borpreparátumok minősége és íze vidékenként 
eltérő volt.

A só ritka kincs volt. Ezért főzéskor halszósszal pótolták. Ezt 
görög nevén garumnak, latin nyelven liquamennek nevezték, 
amelyet édesség készítésekor is felhasználtak.

A fenti ízesítők mellet még számos és egyszerre többféle 
fűszernövényt is használtak. 

Számtalan korabeli ábrázolás segítségével kiválóan 
rekonstruálható a rómaiak étkezési szokásai, az ülésrend 
a terített asztalnál, a felszolgálás menete. A képeken 
felismerhetők a bútorok, az étkészletek és evőeszközök 
használat közben. Ezek a tárgyak leletként kerülnek felszínre a 
régészeti munkák során, épületek romjai között vagy halottak 
sírjaiban.

A császárkorban a reggeli (ientaculum) 7-9 óra között 
könnyű, hideg ételekből állt (kenyér, sajt, tojás, friss, vagy 
aszalt gyümölcs). Az ebéd (prandium) 11-15 óra között. 
Általában egy tál meleg ételből állt. (főzelék vagy saláta, főtt 
vagy sült hús, hal, gomba, tojás). Ha bor nem volt mellé, 
„kutyának való ebéd volt a neve (prandium caninum)

A fő étkezés a vacsora (coena) délután kezdődött a munka 
és fürdés után. A coena három részből állt.

•	 gustus/gustacio/promulsis: 
könnyű, étvágygerjesztő éte-
leket ettek (zöldség, saláta, 
hal pikáns mártásokkal, 
osztriga, kagyló, tojás) és 
méhsert (mulsum) ittak 
ehhez a fogáshoz– kevert 
erjesztett must.

•	 coena/mensae primae: 
legalább 2-3 húsos 
fogásból állt (szár-
nyasok, halak, va-
dak, háziállatok)

•	 mensae secundae/
coenae secundae: 
desstert, süte-
mény, borkor-
csolyák, gyü-
mölcs.

Az ókorban számos 
szakácskönyv volt for-
galomban, de ezek 
közül csak egy maradt 
ránk. A mű latin nyel-
vű, írójaként Apicius ne-
vét tüntetik fel. 
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Hogy kerül ez egyáltalán szóba ezen újságban? Ezennel be-
mutatnám a téma apropója:

A tárgy: római kori üvegkorsó
Leltári száma: 85.87.1.
Őrzési helye: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Megtalálás ideje: 1984
Az előkerülés körülményei: leletmentő ásatás Balatonalmádi 
Budatava városrészen. 1984 májusában gázvezeték fektetése so-
rán került elő egy császárkori temető részlete. Az üvegkorsó egy 
kőlapokból kialakított koporsóban került elő, amelyben egy el-
nőtt nő és egy gyermek vázát találták meg a régészek. A sírba 
helyezett agyag és üvegedényekben étel és italt adtak a túlvilági 
útra lépett elhunytak mellé a hozzátartozók. A feltáráson Perémi 
Ágota és Rainer Pál vett részt.

Az étkezésre vonatkozó megmaradt írott források azt az 
érzést keltik napjaink emberében, a színműveket olvasó, ga-
lérialátogató, freskókat és mozaikokat csodáló halandókban, 
hogy a római kor évszázadai egy permanens bacchanália ke-
retei között teltek el, amelyben gazdag és szegény egyaránt 
tobzódott.

Ez azonban meg sem közelíti a valóságot. A hétköznapi pol-
gárok, nem beszélve a városi és a falvakban élő szegényekről, 
étkezése visszafogott, konszolidált, sokszor igen puritán volt.

Az alaptáplálék a kása (puls, polenta) és a puliszkához 
hasonló apulmentum volt, amely zöldségekből készült. A húst 
ritkán, inkább áldozati lakomákon fogyasztották. A húsok 
közül inkább a szárnyasokat, a sertést, a tengeri és folyami 
halakat kedvelték. Mindennapi étel a kovásszal készült kenyér, 
ami idővel kiszorította a polentát. A korpás lisztből dagasztott 
kelesztés nélküli kenyér volt az átlagember mindennapi 
alapétele. A legelterjedtebb gabonaféle a búza, rozs, köles, zab 
és árpa. A zöldségek közül a bimbós kel, répa, saláta, cékla, 
hagyma, uborka, sütőtök, spárga. A gyümölcsfélék között a 
dió, barack, szőlő, szelídgesztenye.

Meleg ételt napjában egyszer fogyasztottak, a zöldséget 
többnyire nyersen ették. A fő táplálék a kenyér, sajt, hagyma 
volt.

A római kori konyha jellegét az erős, csípős fűszerek hasz-
nálata és a túl édes borkeverék határozta meg. 

Az ivóvíz, vagy főzéshez használható víz hiánya nagy gondot 
okozott a Római Birodalom nagy részén. E hiány pótlására 
mustot vagy bort hosszan tartó főzéssel felére, harmadára, 
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szerkesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7 500 Ft + áfa • 

Lapzárta: minden hónap 25-én!

2018. július Nagycsaládos hírek

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 3

MEGNYÍLT A CSALÁD ÉS KARRIERPONT 
BALATONALMÁDIBAN! 
Nézz be hozzánk, ha szeretnél: 

•	 segítséget kapni családi és a munkahelyi szerepeid 
összeegyeztetésében

•	 munkaerőpiaci szolgáltatásokban részt venni
•	 munkát találni atipikus és tipikus foglalkoztatási formákban
•	 segítséget kapni vállalkozás indításában
•	 ingyenes szakmai képzéseken részt venni

Szolgáltatásainkat ingyen veheted igénybe anya- és bababarát iro-
dánkban!
Nyitvatartási idő: 

Hétfő 8-14 óra 
Kedd 8-14 óra 
Szerda 8-14 óra 

Csütörtök 9-18 óra 
Péntek - Szombat - Vasárnap - 

ZÁRVA 
Címünk: 
Balatonalmádi Bajcsy-Zs. u. 60. II. emelet (zeneiskola mellett)
Tel.:+36 70 395 8220
Email: info@nbae.hu

Várunk szeretettel!

Gyönyörű virágok Almádi központjában
Köszönet érte a Balatonalmádi Városgondnokság dolgozóinak és Juhász Sándor főkertésznek.

 Fotó: Pászti György

Régiós szakmai találkozó az almádi 
Család és KarrierPontban 

A balatonalmádi Család és KarrierPont adott otthont a Család-
barát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. I. Régiós Szakmai Talál-
kozójának, melyen a Középdunántúli Régióban működő Család és 
KarrierPontok vezetői vettek részt. Tatabányától Enyingen át Mórig 
közel 30-an vettek részt a jó hangulatú találkozón, ahol a működés-
sel kapcsolatos szakmai kérdésekben egyeztettek. 

Az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályá-
zat keretében 2018 év végéig a nyertes 71 Család és KarrierPONT 
nyílik meg Magyarország területén, köztük az egyik Balatonalmá-
diban. A 71 kedvezményezett munkáját hat régióközpont segíti, 
Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr és Székesfehérvár székhely-
lyel. A régióközpontok feladata a területükön működő Család és 
KarrierPONT-okkal való folyamatos kapcsolattartás és a régióban 
szolgáltató központok munkájának összefogása. Az országos koor-
dinációt a budapesti székhelyű Családbarát Ország Nonprofit Kft. 
látja el. 

Az egységes szabályrendszer szerint működő központok a követ-
kező célok érdekében jönnek létre:
•	 a nők munkaerőpiaci helyzetének, atipikus foglalkoztathatósá-

gának, valamint a munkáltatók és a munkavállalók helyi szintű 
együttműködésének javítása, atipikus foglalkoztatási formák 
(részmunkaidő és más munkaidőmodellek, távmunka, bedol-
gozás, alkalmi munka és mások) népszerűsítése, bevezetése, kü-
lönös tekintettel a helyi igényekre;

•	 a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és ösz-
szehangolásának előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/
szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési fel-
tételeinek megteremtése;

•	 a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebon-
tása helyi szemléletformáló eszközökkel.

A központhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítés-
ben vagy nehezen találnak vissza a munkerőpiacra, de akár gyerek-
nevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a Család 
és KarrierPONT-okat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is se-
gítenek a problémák megoldásában vagy kapcsolati rendszerükön 
keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott 
konkrét üggyel.

A pályázatok rugalmasan igazodnak a helyi jellegzetességekhez, 
de kötelezően előírt elemei is vannak a megvalósításnak. Ezek közül 
legfontosabb a képzések tartása, melyek öt nagy témakörben ke-
rülnek megszervezésre: a munkába való visszatérést segítő, a mun-
ka-magánélet összehangolását célzó, a munkáltatókat érzékenyítő, 
a társadalmi kapcsolatok létrejöttét ösztönző és egy belső, a szerve-
zetépítéshez kapcsolódó képzés formájában. Az oktatás, felkészítés 
mellé segítő szolgáltatások is kapcsolódnak (például amíg egy édes-
anya részt vesz a munkaerőpiaci reintegrációt segítő képzésen, addig 
a kisgyermekére szakképzett gyermekfelügyelő vigyáz).

Forrás: csaladbaratorszag.hu 
Képek és szöveg: Juhászné Vincze Eszter 
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Beszámoló a 2018. június 28-i képviselő-
testületi ülésről

Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László r.alezredes 
arról számolt be a testületnek, hogy június hónap folyamán, a 
korábbi évekhez ezen időszakához hasonlóan, 50 feletti nyomozás 
indítás történt. Vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, 
azonban az ittas vezetések és balesetek száma emelkedő tendenciát 
mutat. Pozitív változásként értékelhető, hogy a folyamatos 
ellenőrzések hatására csökkent a gyorshajtások száma. A garázdaság 
bűncselekmények a turisztikai szezon beköszöntével növekedést 
mutat, de nem haladja meg az előző évi adatokat. A rendezvények 
biztosítása nagy erők mozgósítását igényli, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek a rend fenntartása érdekében. Igazi látványosság lett a 
kapitányság állományába frissen bekerült lovas rendőr közterületi 
jelenléte is.

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását.  
A jelenlegi rendeletmódosítás a májusi képviselő-testületi döntéssel 
felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig 
bekövetkezett változások költségvetési rendeletben történő 
realizálását tartalmazzák.

Tavaly decemberben alkotta meg rendeletét a képviselő-testület a 
településkép védelméről, amelynek nyomán szükséges volt a város 
helyi építési szabályzatának módosítása a településképi rendelettel 
történő összhang megteremtése érdekében. Az állami főépítésszel 
történt egyeztetési eljárás eredményeként az állami főépítész 
megadta záró szakmai véleményét, amely birtokában a Képviselő-
testület elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló rendeletének 
módosítását. 

 2017. január 1-ig törvényi szabályozás alapján munkaszüneti 
nap volt a közszolgálati tisztviselők számára július 1-e. A hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján helyi önkormányzat képviselő-
testülete dönthet rendeletével köztisztviselői számára július 1-e 
munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról, amely felhatalmazás 
alapján a helyi köztisztviselők megbecsülésének kifejezésre juttatása 
céljából a képviselő-testület a rendelet megalkotásáról döntött.

A lépviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat Pinkóczi 
köztemetőjének fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 
önkormányzati rendeletét is, és ehhez kapcsolódóan az üzemeltetés 
egyes gyakorlati kérdéseit is. A jogalkotási rendelkezésekre 
figyelemmel a régi rendelet alapjain új rendelet megalkotásáról 
és arról döntött, hogy a ravatalozóban ideiglenes kegyeleti hűtés 
biztosítása érdekében az önkormányzat a jövőben kössön szerződést 
rendeletben rögzített szolgáltatási díjon.

 A 2018. évi Almádi Borfesztivál megrendezéséhez a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 1.500.000 Ft-ot biztosít 
a képviselő-testület azzal, hogy az intézményfinanszírozás fel 
nem használt, igénybe nem vett összegét elvonja az intézmény 
költségvetéséből.  (Az Almádi Borfesztivál programját a Humán 
Bizottság átruházott hatáskörben hagyta jóvá.)

Döntött a testület diákmunka igénybevételének támogatásáról is, 
amely alapján 

a „Nyári diákmunka 2018” program keretében Balatonalmádi 
Városgondnokság 14 fő, az Almádi Magocskák Óvoda 3 fő, 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár esetében 3 fő 
foglalkoztatására nyílhat lehetőség.

 Az Almádi Magocskák Óvodában 2018. szeptember 1. napjától 
2018/2019. nevelési év végéig 3 óvodai pedagógiai asszisztensi 
státusz biztosításáról is határozatot hozott a képviselő-testület.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hetedik, júliusi 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

Almádi köztisztviselők köszöntése 

Július 1-jén a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napját ün-
nepeljük. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal ehhez 
kapcsolódóan hosszú évek óta ezen a napon egy kitüntetést is átad. 
Az „ÉV KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezésű elismerés a kollégák 
szavazata alapján kerül átadásra. Minden osztály jelöl egy főt a díjra, 
majd titkos szavazás dönti el a kitüntetett személyét.

Az idei évben Földes Balázs közterület-felügyelő kapta az elis-
merést, melyet Dr. Hoffmann Gyöngyi Jegyző Asszony adott át. 
Balázs 2000 áprilisában kezdett el dolgozni a Hivatalban, ebben az 
évben elvégezte a szaktanfolyamot, majd a következő év folyamán 
letette a közigazgatási alapvizsgát. A közrendért tett munkásságát 
Balatonalmádialmádi Rendőrkapitánya Oklevéllel ismerte el, ez 
évben egy ember életét sikeresen megmentette, újraélesztette, és 
életben tartotta a mentők kiérkezéséig. Feleségével Balatonalmádi-
ban él, egy kislány boldog édesapja, aki viszont nagyon büszke apu-
kájára. A városban élő, és ideérkező emberekért dolgozik, feladata 
a helyi rendeletek betartatása, felügyel a közterületek állapotára, a 
város tisztaságára.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk! Munkájához további sok 
sikert kívánunk.

Idén 37 strandon rendeznek Mozdulj 
Balaton! szabadidős sportprogramokat

A térség 34 településének 37 strandja 
csatlakozott idén a Mozdulj Balaton! 
szabadidős sportprogram-sorozathoz, 
városunkban a Wesselényi strand ad 
otthont a programoknak.

A csatlakozó strandokon július 7-től 
augusztus 18-ig minden szombat délután 
és további két szabadon választott napon szervezett, ingyenes 
sportprogramok várják az érdeklődőket. A kialakított pályákat és 
a strandokra telepített sporteszközöket bárki szabadon használhatja 
a rendezvényeken kívül a hét minden napján. A program-sorozat 
immár hagyományosan a vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárul 
augusztus utolsó szombatján, ahol összemérik erejüket a strandok 
csapatai.

A főszervező közlése szerint évente több mint 20 ezren regisztrál-
nak a szervezett programokra, de ennél jóval többen élnek a strandi 
sporteszközök használatával a nyár folyamán.

A Mozdulj Balaton! fenntarthatóságát, és a strandi sporteszkö-
zök pótlását, fejlesztését minden évben támogatásokból biztosítják. 
Idén az EMMI sport szakállamtitkársága 6 millió, a Balaton Fej-
lesztési Tanács 5 millió és a csatlakozó strandok 3,7 millió forinttal 
járultak ehhez hozzá. Ebből egyebek között három újabb strandra 
kerülhet teqball- és nyolcra vandálbiztos kültéri pingpongasztal. Az 
önkormányzatok saját beszerzéseikkel együtt idén már kilenc bala-
toni strandon várják a mozogni vágyókat teqball-, és mintegy 30 
helyen pingpongasztal.

A programok statisztikájából a következők olvashatóak ki: a szer-
vezett programokra jelentkezők mintegy háromnegyedét a 6-25 év 
közöttiek teszik ki, és kétszer akkora a férfiak aránya, mint a nőké. 
A sportágak népszerűségi listája élén a strandröplabda, a strandfoci 
6-fős változata szerepel. Ezeket a vízi játékok, a strandfoci 3 fős vál-
tozata, a vízilabda, az asztalitenisz, a kézilabda, és a streetball követi, 
majd a sorrendet a tollaslabda, a lábtenisz és a petanque zárja.

Szezonális mentési pont
Ezen a nyáron szezonális mentési pontot mű-

ködtet városunkban az Országos Mentőszolgálat 
Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezete.

A nyári szezonban a lakosságszám sokszorosá-
ra nő, és az utak forgalma, a vízen tartózkodás, a 
szórakozóhelyek telítettsége magában hordozza 
a balesetek számnövekedésének esélyét.

A szezonális mentési ponton június közepétől augusztus végé-
ig minden nap 9 és 21 óra között egy mentőegység tartózkodik az 
Önkormányzat által biztosított munkaállomáson, innen vonulnak az 
irányítás szerinti helyszínre. Ezzel a szolgáltatással közelebb kerül az 
ellátás a rászorulókhoz, az itt lakók és itt tartózkodók biztonsága és 
szükség szerinti mentési esélyei jelentősen javulnak.

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te 192/2018. (VI. 28.) Öh. számú határozatával a tulajdonát 
képező, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 36. B lépcsőház fszt. 
3. szám alatti, 1199/26/A/18 helyrajzi számú, 1 szoba-főzőfülke-
előtér, WC-zuhanyzó helyiségekből álló, 15 m2 alapterületű össz-
komfortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 96/10000 
közös tulajdoni hányad költségalapon meghatározott lakbérű 

lakásként történő  bérbeadását pályázat útján meghirdeti.
A bérlet határozott időtartamra, 2018. szeptember 10. napjától 

2023. szeptember 09. napjáig szól. A lakásra vonatkozó jelenleg 
hatályos havi lakbér 6000 Ft/hó + Áfa 27 %, azaz bruttó 7.620 
Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot a pályázók személyesen, vagy meghatalmazott 
útján nyújthatják be az erre a célra rendszeresített, a 36/2009. 
(IX.30.) rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nyom-
tatványon - melyhez a szociális, jövedelmi, vagyoni feltételekre vo-
natkozó igazolásokat csatolniuk kell - legkésőbb 2018. augusztus 
13-án, hétfőn 11.00 óráig a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) a 40. számú irodában, ügyfélfogadási időben.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 

A pályázatok értékelését abból a szempontból, hogy azok érvé-
nyesek vagy érvénytelenek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság végzi. 
A bérbeadó a győztes pályázót az érvényesen pályázók közül ver-
senytárgyalás útján választja ki.

A lakás megtekinthető 2018. július 17-én, délután 15.00-16-
30 óra között, 2018. július 19-én és 2018. augusztus 7-én délelőtt 
8.00-10.00 óra között. 

A pályázati nyomtatvány és a pályázati felhívás átvehető szemé-
lyesen 2018. július 13-tól a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40 számú irodában ügyfélfogadási időben, 
vagy letölthető a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. To-
vábbi információk kérhetők a 88/542-445-ös telefonszámon és a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

Vigyáznak ránk a Balatonon
A három Balaton-parti megye közös kiadványaként jelent meg 

a szezonra a Vigyázunk Rád a Balatonon című kiadvány, melyet a 
veszprémi megyeházán mutattak be a sajtó képviselőinek.

A fórum bevezetőjeként a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke, Takács Szabolcs elmondta, hogy februárban született meg 
az ötlete a kiadványnak, melytől azt várják, hogy a Balatonoz érke-
ző hazai és külföldi turisták átfogó információanyagot kapjanak a 
személyi és vagyonbiztonságról. A magyar, angol és német nyelvű, 
széthajtogatható kiadvány húszezer példányban érhető el ingyenesen 
kormányhivatalokban, strandokon és egyéb, frekventált helyeken. 
Igazodva a kor kihívásaihoz, természetesen elektronikusan (QR kód) 
is olvasható. 

A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson 
Bence beszédében hangsúlyozta: a XXI. század egyik legfontosabb ér-
téke a biztonság, melyre különösen olyan helyeken van nagy szükség, 
ahol jelentős az idegenforgalom. Így a Balatonnál is. Megjegyezte, a 
kiadványnak hiányossága is van: nincsenek benne a külföldiek által 
jól ismert „no go” zónák, tiltott, vagy éppen fokozottan terror- és 
egyéb veszélyes helyek. Ilyenek ugyanis nem léteznek a Balatonnál, s 
ez teheti igazán vonzóvá a szezonban idelátogatók számára a Balatont. 

A kiadvány főoldalán címszószerűen (ezáltal gyorsan áttekinthető-
en) a veszélyforrásokra (fürdőzés, vitorlázás, közúti közlekedés, tűz-
gyújtás, baleset, időjárás, vihar stb.) hívják fel a figyelmet tanácsokkal, 
telefonos és más elérhetőségekkel, míg a másik oldalára egy Balaton 
térkép került.

A fórumon vehették át jutalmukat azok a gyerekek, akik a Balaton, 
a tó biztonsága témakörben rajzokat küldtek be. Három korcsoport-
ban 142 ifjú pályázó küldte be rajzát. A díjakat az államtitkár, illetve 
a három megye képviselői adták át.

Zatkalik
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Beszámoló a 2018. június 28-i képviselő-
testületi ülésről

Balatonalmádi rendőrkapitánya, dr. Linczmayer László r.alezredes 
arról számolt be a testületnek, hogy június hónap folyamán, a 
korábbi évekhez ezen időszakához hasonlóan, 50 feletti nyomozás 
indítás történt. Vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent, 
azonban az ittas vezetések és balesetek száma emelkedő tendenciát 
mutat. Pozitív változásként értékelhető, hogy a folyamatos 
ellenőrzések hatására csökkent a gyorshajtások száma. A garázdaság 
bűncselekmények a turisztikai szezon beköszöntével növekedést 
mutat, de nem haladja meg az előző évi adatokat. A rendezvények 
biztosítása nagy erők mozgósítását igényli, és minden tőlük telhetőt 
megtesznek a rend fenntartása érdekében. Igazi látványosság lett a 
kapitányság állományába frissen bekerült lovas rendőr közterületi 
jelenléte is.

A képviselő-testület elfogadta a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását.  
A jelenlegi rendeletmódosítás a májusi képviselő-testületi döntéssel 
felosztott maradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig 
bekövetkezett változások költségvetési rendeletben történő 
realizálását tartalmazzák.

Tavaly decemberben alkotta meg rendeletét a képviselő-testület a 
településkép védelméről, amelynek nyomán szükséges volt a város 
helyi építési szabályzatának módosítása a településképi rendelettel 
történő összhang megteremtése érdekében. Az állami főépítésszel 
történt egyeztetési eljárás eredményeként az állami főépítész 
megadta záró szakmai véleményét, amely birtokában a Képviselő-
testület elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló rendeletének 
módosítását. 

 2017. január 1-ig törvényi szabályozás alapján munkaszüneti 
nap volt a közszolgálati tisztviselők számára július 1-e. A hatályos 
jogszabályi rendelkezések alapján helyi önkormányzat képviselő-
testülete dönthet rendeletével köztisztviselői számára július 1-e 
munkaszüneti nappá történő nyilvánításáról, amely felhatalmazás 
alapján a helyi köztisztviselők megbecsülésének kifejezésre juttatása 
céljából a képviselő-testület a rendelet megalkotásáról döntött.

A lépviselő-testület felülvizsgálta az önkormányzat Pinkóczi 
köztemetőjének fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló 
önkormányzati rendeletét is, és ehhez kapcsolódóan az üzemeltetés 
egyes gyakorlati kérdéseit is. A jogalkotási rendelkezésekre 
figyelemmel a régi rendelet alapjain új rendelet megalkotásáról 
és arról döntött, hogy a ravatalozóban ideiglenes kegyeleti hűtés 
biztosítása érdekében az önkormányzat a jövőben kössön szerződést 
rendeletben rögzített szolgáltatási díjon.

 A 2018. évi Almádi Borfesztivál megrendezéséhez a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár részére 1.500.000 Ft-ot biztosít 
a képviselő-testület azzal, hogy az intézményfinanszírozás fel 
nem használt, igénybe nem vett összegét elvonja az intézmény 
költségvetéséből.  (Az Almádi Borfesztivál programját a Humán 
Bizottság átruházott hatáskörben hagyta jóvá.)

Döntött a testület diákmunka igénybevételének támogatásáról is, 
amely alapján 

a „Nyári diákmunka 2018” program keretében Balatonalmádi 
Városgondnokság 14 fő, az Almádi Magocskák Óvoda 3 fő, 
a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár esetében 3 fő 
foglalkoztatására nyílhat lehetőség.

 Az Almádi Magocskák Óvodában 2018. szeptember 1. napjától 
2018/2019. nevelési év végéig 3 óvodai pedagógiai asszisztensi 
státusz biztosításáról is határozatot hozott a képviselő-testület.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
hetedik, júliusi 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

Almádi köztisztviselők köszöntése 

Július 1-jén a Köztisztviselők és Kormánytisztviselők Napját ün-
nepeljük. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal ehhez 
kapcsolódóan hosszú évek óta ezen a napon egy kitüntetést is átad. 
Az „ÉV KÖZTISZTVISELŐJE” elnevezésű elismerés a kollégák 
szavazata alapján kerül átadásra. Minden osztály jelöl egy főt a díjra, 
majd titkos szavazás dönti el a kitüntetett személyét.

Az idei évben Földes Balázs közterület-felügyelő kapta az elis-
merést, melyet Dr. Hoffmann Gyöngyi Jegyző Asszony adott át. 
Balázs 2000 áprilisában kezdett el dolgozni a Hivatalban, ebben az 
évben elvégezte a szaktanfolyamot, majd a következő év folyamán 
letette a közigazgatási alapvizsgát. A közrendért tett munkásságát 
Balatonalmádialmádi Rendőrkapitánya Oklevéllel ismerte el, ez 
évben egy ember életét sikeresen megmentette, újraélesztette, és 
életben tartotta a mentők kiérkezéséig. Feleségével Balatonalmádi-
ban él, egy kislány boldog édesapja, aki viszont nagyon büszke apu-
kájára. A városban élő, és ideérkező emberekért dolgozik, feladata 
a helyi rendeletek betartatása, felügyel a közterületek állapotára, a 
város tisztaságára.

Kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk! Munkájához további sok 
sikert kívánunk.

Idén 37 strandon rendeznek Mozdulj 
Balaton! szabadidős sportprogramokat

A térség 34 településének 37 strandja 
csatlakozott idén a Mozdulj Balaton! 
szabadidős sportprogram-sorozathoz, 
városunkban a Wesselényi strand ad 
otthont a programoknak.

A csatlakozó strandokon július 7-től 
augusztus 18-ig minden szombat délután 
és további két szabadon választott napon szervezett, ingyenes 
sportprogramok várják az érdeklődőket. A kialakított pályákat és 
a strandokra telepített sporteszközöket bárki szabadon használhatja 
a rendezvényeken kívül a hét minden napján. A program-sorozat 
immár hagyományosan a vonyarcvashegyi sporttalálkozóval zárul 
augusztus utolsó szombatján, ahol összemérik erejüket a strandok 
csapatai.

A főszervező közlése szerint évente több mint 20 ezren regisztrál-
nak a szervezett programokra, de ennél jóval többen élnek a strandi 
sporteszközök használatával a nyár folyamán.

A Mozdulj Balaton! fenntarthatóságát, és a strandi sporteszkö-
zök pótlását, fejlesztését minden évben támogatásokból biztosítják. 
Idén az EMMI sport szakállamtitkársága 6 millió, a Balaton Fej-
lesztési Tanács 5 millió és a csatlakozó strandok 3,7 millió forinttal 
járultak ehhez hozzá. Ebből egyebek között három újabb strandra 
kerülhet teqball- és nyolcra vandálbiztos kültéri pingpongasztal. Az 
önkormányzatok saját beszerzéseikkel együtt idén már kilenc bala-
toni strandon várják a mozogni vágyókat teqball-, és mintegy 30 
helyen pingpongasztal.

A programok statisztikájából a következők olvashatóak ki: a szer-
vezett programokra jelentkezők mintegy háromnegyedét a 6-25 év 
közöttiek teszik ki, és kétszer akkora a férfiak aránya, mint a nőké. 
A sportágak népszerűségi listája élén a strandröplabda, a strandfoci 
6-fős változata szerepel. Ezeket a vízi játékok, a strandfoci 3 fős vál-
tozata, a vízilabda, az asztalitenisz, a kézilabda, és a streetball követi, 
majd a sorrendet a tollaslabda, a lábtenisz és a petanque zárja.

Szezonális mentési pont
Ezen a nyáron szezonális mentési pontot mű-

ködtet városunkban az Országos Mentőszolgálat 
Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezete.

A nyári szezonban a lakosságszám sokszorosá-
ra nő, és az utak forgalma, a vízen tartózkodás, a 
szórakozóhelyek telítettsége magában hordozza 
a balesetek számnövekedésének esélyét.

A szezonális mentési ponton június közepétől augusztus végé-
ig minden nap 9 és 21 óra között egy mentőegység tartózkodik az 
Önkormányzat által biztosított munkaállomáson, innen vonulnak az 
irányítás szerinti helyszínre. Ezzel a szolgáltatással közelebb kerül az 
ellátás a rászorulókhoz, az itt lakók és itt tartózkodók biztonsága és 
szükség szerinti mentési esélyei jelentősen javulnak.

Hirdetmény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te 192/2018. (VI. 28.) Öh. számú határozatával a tulajdonát 
képező, 8220 Balatonalmádi, Rákóczi u. 36. B lépcsőház fszt. 
3. szám alatti, 1199/26/A/18 helyrajzi számú, 1 szoba-főzőfülke-
előtér, WC-zuhanyzó helyiségekből álló, 15 m2 alapterületű össz-
komfortos komfortfokozatú lakás és a hozzátartozó 96/10000 
közös tulajdoni hányad költségalapon meghatározott lakbérű 

lakásként történő  bérbeadását pályázat útján meghirdeti.
A bérlet határozott időtartamra, 2018. szeptember 10. napjától 

2023. szeptember 09. napjáig szól. A lakásra vonatkozó jelenleg 
hatályos havi lakbér 6000 Ft/hó + Áfa 27 %, azaz bruttó 7.620 
Ft/hó.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot a pályázók személyesen, vagy meghatalmazott 
útján nyújthatják be az erre a célra rendszeresített, a 36/2009. 
(IX.30.) rendelet 2. számú mellékletében meghatározott nyom-
tatványon - melyhez a szociális, jövedelmi, vagyoni feltételekre vo-
natkozó igazolásokat csatolniuk kell - legkésőbb 2018. augusztus 
13-án, hétfőn 11.00 óráig a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széche-
nyi sétány 1.) a 40. számú irodában, ügyfélfogadási időben.
A beérkezett pályázatok elbírálása: 

A pályázatok értékelését abból a szempontból, hogy azok érvé-
nyesek vagy érvénytelenek, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság végzi. 
A bérbeadó a győztes pályázót az érvényesen pályázók közül ver-
senytárgyalás útján választja ki.

A lakás megtekinthető 2018. július 17-én, délután 15.00-16-
30 óra között, 2018. július 19-én és 2018. augusztus 7-én délelőtt 
8.00-10.00 óra között. 

A pályázati nyomtatvány és a pályázati felhívás átvehető szemé-
lyesen 2018. július 13-tól a Balatonalmádi Közös Önkormány-
zati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1.) a 40 számú irodában ügyfélfogadási időben, 
vagy letölthető a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról. To-
vábbi információk kérhetők a 88/542-445-ös telefonszámon és a 
pmhivatal@balatonalmadi.hu e-mail címen.

Vigyáznak ránk a Balatonon
A három Balaton-parti megye közös kiadványaként jelent meg 

a szezonra a Vigyázunk Rád a Balatonon című kiadvány, melyet a 
veszprémi megyeházán mutattak be a sajtó képviselőinek.

A fórum bevezetőjeként a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság 
elnöke, Takács Szabolcs elmondta, hogy februárban született meg 
az ötlete a kiadványnak, melytől azt várják, hogy a Balatonoz érke-
ző hazai és külföldi turisták átfogó információanyagot kapjanak a 
személyi és vagyonbiztonságról. A magyar, angol és német nyelvű, 
széthajtogatható kiadvány húszezer példányban érhető el ingyenesen 
kormányhivatalokban, strandokon és egyéb, frekventált helyeken. 
Igazodva a kor kihívásaihoz, természetesen elektronikusan (QR kód) 
is olvasható. 

A Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, Tuzson 
Bence beszédében hangsúlyozta: a XXI. század egyik legfontosabb ér-
téke a biztonság, melyre különösen olyan helyeken van nagy szükség, 
ahol jelentős az idegenforgalom. Így a Balatonnál is. Megjegyezte, a 
kiadványnak hiányossága is van: nincsenek benne a külföldiek által 
jól ismert „no go” zónák, tiltott, vagy éppen fokozottan terror- és 
egyéb veszélyes helyek. Ilyenek ugyanis nem léteznek a Balatonnál, s 
ez teheti igazán vonzóvá a szezonban idelátogatók számára a Balatont. 

A kiadvány főoldalán címszószerűen (ezáltal gyorsan áttekinthető-
en) a veszélyforrásokra (fürdőzés, vitorlázás, közúti közlekedés, tűz-
gyújtás, baleset, időjárás, vihar stb.) hívják fel a figyelmet tanácsokkal, 
telefonos és más elérhetőségekkel, míg a másik oldalára egy Balaton 
térkép került.

A fórumon vehették át jutalmukat azok a gyerekek, akik a Balaton, 
a tó biztonsága témakörben rajzokat küldtek be. Három korcsoport-
ban 142 ifjú pályázó küldte be rajzát. A díjakat az államtitkár, illetve 
a három megye képviselői adták át.

Zatkalik
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2018. július Krónika
2018 Balatonalmádi korfa
2017 december 31.

Balatonalmádi a Balaton északi partján fekvő város, mely három 
irányból közelíthető meg szárazföldi utakon, illetve a Balatonnal 
határos. A fő megközelítési irányok Budapest felől a 71. számú fő-
úton, Veszprém felől két úton Szentkirályszabadja, illetve Felsőőrs 
felől, a harmadik irány Balatonfüred felől szintén a 71-es főútvo-
nalon.  Ebből következik, hogy a város meglehetősen nagy átmenő 
forgalommal bír, mely kiegészül a Budapest – Tapolca vasútvonallal 
is. Az adottságokból következik, hogy a város idegenforgalomból 
tartja fent magát, ipara nincs. A nyári főszezonban a nyaralókkal 
együtt a lakosság létszáma eléri, vagy meghaladja a 30.000 főt, míg 
az állandó lakosok száma:

Óvodai létszám alakulása 2014-2017. között
Mogyoró Bajcsy Össz. létszám

2014. május 99 fő 125 fő 224 fő

2015. május 100 fő 128 fő 228 fő
2016. május 101 fő 127 fő 228 fő
2017. május 101 fő 127 fő 228 fő

Tanulói létszám Balatonalmádi általános iskoláiban
Györgyi Dénes Ált. Isk. Vörösberényi Ált.Isk.

Évf. 2015/2016. 2016/2017. 2015/2016. 2016/2017.
1. 28 42 35 36
2. 48 51 24 20
3. 48 26 34 40
4. 56 49 23 25
5. 28 53 35 33
6. 48 54 24 29
7. 34 28 30 45
8. 40 44 22 27

Össz. 330 347 227 255

Balatonalmádi lakosságának létszáma 
2017. december 31-én: 9636 fő

életkor férfi nő összesen életkor férfi nő összesen

0-1 34 28 62 0

1 39 42 81 51 46 60 106

2 37 43 80 52 69 52 121

3 46 37 83 53 50 48 98

4 31 37 68 54 57 47 104

5 54 35 89 55 48 50 98

6 45 43 88 56 53 62 115

7 36 39 75 57 47 77 124

8 43 54 97 58 41 66 107

9 47 47 94 59 54 66 120

10 43 50 93 60 67 80 147

11 44 46 90 61 74 73 147

12 38 47 85 62 66 75 141

13 57 44 101 63 85 89 174

14 48 33 81 64 80 86 166

15 52 37 89 65 60 80 140

16 33 43 76 66 65 93 158

17 40 44 84 67 65 69 134

18 35 35 70 68 78 75 153

19 32 31 63 69 57 81 138

20 44 47 91 70 53 86 139

21 43 48 91 71 53 74 127

22 55 45 100 72 56 63 119

23 50 45 95 73 61 69 130

24 43 57 100 74 59 61 120

25 52 44 96 75 52 67 119

26 47 39 86 76 54 63 117

27 68 55 123 77 40 35 75

28 66 40 106 78 31 33 64

29 45 45 90 79 34 52 86

30 69 39 108 80 42 42 84

31 60 59 119 81 19 27 46

32 59 57 116 82 22 30 52

33 52 49 101 83 18 31 49

34 56 52 108 84 18 18 36

35 53 62 115 85 15 24 39

36 61 51 112 86 7 20 27

37 77 62 139 87 13 18 31

38 86 86 172 88 11 12 23

39 74 83 157 89 6 11 17

40 79 82 161 90 4 5 9

41 90 97 187 91 3 9 12

42 84 93 177 92 2 4 6

43 101 94 195 93 0 11 11

44 84 62 146 94 2 3 5

45 81 85 166 95 1 6 7

46 87 69 156 96 2 2 4

47 70 54 124 97 0 0 0

48 75 59 134 98 1 1 2

49 79 63 142 99 0 1 1

50 60 66 126 100 0 0 0

101 0 0

102 1 1

2884 2704 5588 1841 2208 4049

Az adatok szerint a 0 – 18 évesek száma csökkent.
0 – 18 év: 1680 fő 
Az aktív korosztálynak a nyugdíjba vonulás időpontja kitolódott, 
így az időarányos számok:
18 – 62 év: 5194 fő 
A nyugdíjasok száma a fentiek alapján csökkent ugyan, de a fiata-
lokhoz képest nagyon magas szám:  
63 – 102 év: 2762 fő
Összes nő: 4912 fő  51%  Összes férfi: 4725 fő 49 %

Balatonalmádi vezetésének komoly feladata lesz a fiatalok megtartá-
sa érdekében. Munkahelyek felkutatása akár a környék bevonásával 
is. Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási lehetőségeket.
Az orvosi ellátás ellentétben másokkal jónak mondható. A háziorvo-
si ellátás mellett a szakrendelések és a folyamatos ügyelet biztonsá-
got ad. Rendőrkapitányság, illetve polgárőrség működik a városban.
Rendezvények sokaságát nem csak a hivatalok, hanem a helyi civil 
szervezetek is rendezik.
Évek óta készítem Balatonalmádi város korfáját. Tudni kell, hogy 
csak a Balatonalmádiban állandó lakhellyel rendelkezők vannak re-
gisztrálva.  A táblázatból kiderül, hányan vagyunk 0-102 évig kor-
csoportosan, külön-külön férfiak és hölgyek. 
Az összesítésből kiderül, hogy a hölgyek vannak többségben, ez 
megfelel az országos átlagnak. Amint az is, hogy az idősek aránya 
növekszi, köszönhetően a RATKO korszak kifutásának. Ebből kö-
vetkeztetni lehet, hogy az idősek sérelmére (nagyszámok törvénye) 
elkövetett sérelmek megnövekedhetnek, komoly feladatot adva a 
közbiztonságért felelősek részére. Itt is kérném az arra alkalmasokat, 
jelentkezzenek a polgárőrségbe. Az, hogy Almádiban ilyen jó a köz-
biztonság, az nagyon sok ember láthatatlan munkáján is múlik, de 
ez nem jelenti azt, hogy mindig így is marad, ha nem teszünk meg 
mindent ennek érdekében. Azt tapasztalom, hogy nagyon kicsi a 
közösségi munka iránti érdeklődés.  
A korfa diagramm csecsemőkkel, gyerekekkel kezdődik, és az idő-
sökkel végződik.
Óvjuk, védjük őket. Erre kérek mindenkit, és ajánlom mindenki-
nek saját elemzésre az általam készítetteket.
Balatonalmádi 2018. július 1.  Balogh Csaba

Közbiztonsági Alapítvány elnöke
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Az adatok szerint a 0 – 18 évesek száma csökkent.
0 – 18 év: 1680 fő 
Az aktív korosztálynak a nyugdíjba vonulás időpontja kitolódott, 
így az időarányos számok:
18 – 62 év: 5194 fő 
A nyugdíjasok száma a fentiek alapján csökkent ugyan, de a fiata-
lokhoz képest nagyon magas szám:  
63 – 102 év: 2762 fő
Összes nő: 4912 fő  51%  Összes férfi: 4725 fő 49 %

Balatonalmádi vezetésének komoly feladata lesz a fiatalok megtartá-
sa érdekében. Munkahelyek felkutatása akár a környék bevonásával 
is. Biztosítani kell a lakhatási és szórakozási lehetőségeket.
Az orvosi ellátás ellentétben másokkal jónak mondható. A háziorvo-
si ellátás mellett a szakrendelések és a folyamatos ügyelet biztonsá-
got ad. Rendőrkapitányság, illetve polgárőrség működik a városban.
Rendezvények sokaságát nem csak a hivatalok, hanem a helyi civil 
szervezetek is rendezik.
Évek óta készítem Balatonalmádi város korfáját. Tudni kell, hogy 
csak a Balatonalmádiban állandó lakhellyel rendelkezők vannak re-
gisztrálva.  A táblázatból kiderül, hányan vagyunk 0-102 évig kor-
csoportosan, külön-külön férfiak és hölgyek. 
Az összesítésből kiderül, hogy a hölgyek vannak többségben, ez 
megfelel az országos átlagnak. Amint az is, hogy az idősek aránya 
növekszi, köszönhetően a RATKO korszak kifutásának. Ebből kö-
vetkeztetni lehet, hogy az idősek sérelmére (nagyszámok törvénye) 
elkövetett sérelmek megnövekedhetnek, komoly feladatot adva a 
közbiztonságért felelősek részére. Itt is kérném az arra alkalmasokat, 
jelentkezzenek a polgárőrségbe. Az, hogy Almádiban ilyen jó a köz-
biztonság, az nagyon sok ember láthatatlan munkáján is múlik, de 
ez nem jelenti azt, hogy mindig így is marad, ha nem teszünk meg 
mindent ennek érdekében. Azt tapasztalom, hogy nagyon kicsi a 
közösségi munka iránti érdeklődés.  
A korfa diagramm csecsemőkkel, gyerekekkel kezdődik, és az idő-
sökkel végződik.
Óvjuk, védjük őket. Erre kérek mindenkit, és ajánlom mindenki-
nek saját elemzésre az általam készítetteket.
Balatonalmádi 2018. július 1.  Balogh Csaba

Közbiztonsági Alapítvány elnöke
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2018. július Györgyi Dénes Iskola hírei

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

A Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2017 
januárjában az elsők között bekapcsolódott az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája által koordinált Nagyköveti Iskola Programba. 
Az országban 25 középiskola, Veszprém megyéből a Kéttannyelvű 
vállalta, hogy megvalósítja a program célját. Felkelteni a fiatalok 
érdeklődését Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt, 
aktív ismereteket nyújtani az EU-ról, megtapasztalhassák, hogy 
mit jelent európai polgárnak lenni, mit jelent az EU a hétköznapi 
életben, és mit tehetnek a fiatalok a jövő Európájáért, hogy olyan 
legyen, amilyennek ők szeretnék, s megértsék a szavazás jelentősé-
gét a 2019-es európai parlamenti választásokon. Munkánk eredmé-
nyeként 2017 szeptemberében megkaptuk az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája címet.

A most végző évfolyamból 17 diák volt junior nagykövet, s 2018 
januárjában részt vehettek Brüsszelben, az EU központjában egy 
ifjúsági szemináriumon a migráció témájában. A mostani 11-es év-
folyam 12, és a 10-es évfolyam 2 diákja vette át tőlük a stafétabotot. 

Több fontos rendezvényt is szerveztünk a gimnáziumban az Eu-
rópai Unió intézményeinek működését bemutatandó, illetve az eu-
rópai szakpolitikák megismertetésére.

Április 4-én iskolánkban járt dr. Zupkó Gábor az Európai Bizott-
ság Magyarországi Képviseletének vezetője, s több mint 90 diáknak 
tartott előadást „Párbeszéd a diákokkal Európa jövőjéről” címmel. 
Rövid kvízzel indított interaktív előadása nagy sikert aratott, s ő is 
meg volt elégedve a diákok EU-s tájékozottságával. 

Április 5-én iskolánk volt diákja, Parrag Bernadett tartott előadást 
az EU külpolitikájáról több mint 40 diáknak. Bernadett az Európai 
Külügyi Szolgálat munkatársa. Ez, a 2009-ben hatályba lépett Lisz-
szaboni Szerződés alapján megerősített, közös kül- és biztonságpo-
litikát képviselő EU-s diplomáciai testület. Első kézből kaphattunk 
így tájékoztatást egy igazán forró és aktuális EU-s szakpolitikáról, 
annak célkitűzéseiről és gyakorlati ténykedéséről is. Az előadó rövi-
den felvázolta azt is, hogy, hogy lesz egy Almádis diákból EU dip-
lomata, aki hamarosan az EU izraeli nagykövetségének munkatársa 
lesz. A diákok számára nagyon inspiráló és motiváló volt az előadás, 
ami egyben kötődött a gimnázium közelgő, 30 éves jubileumához 
is, amelynek egy fontos rendezvénysorozata lesz a volt diákok karri-
erútjáról szóló előadások

 
2018. június 8-án, Budapesten ünnepélyes keretek között kap-

ták meg az új junior nagyköveteink az okleveleiket. Itt hirdették ki, 
hogy a junior nagyköveteink megnyerték az EPAS iskoláknak kiírt 
„Euroscola” vetélkedőt, így lehetőség lesz arra, hogy 20 diák és 2 ta-
nár októberben kijuthasson az Európai Parlamentbe, Strasbourgba, 
s részt vehessenek ott egy diákparlamenti vitán. A junior nagyköve-
tek: Györe Laura, Mércz Rebeka, Tőzsér Tekla, Bárány Abigél, Sár-
vári Kinga, Pupos Viktória, Kiss Anett, Pirtyák Borostyán, Ipkovics 
Ádám, Molnár Levente és Livingston Zoltán. Felkészítő tanáruk 
Csizmazia Csaba volt.

Csizmazia Csaba
történelem tanár

EPAS senior nagykövet

Európai Unió-s programok a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban Kirándulás a Felvidékre
2018. május 22-től a Határtalanul pályázat keretében hatnapos 

szlovákiai utazáson vettünk részt.

Első állomásunk Révkomárom volt, ahol megnéztük a történel-
mi városközpontot, többek között az Európa udvart, a tiszti pavi-
lont, meghallgattuk a városháza tornyából szóló Klapka- indulót, 
megkoszorúztok a Jókai-szobrot.  Eközben osztályunk kis csapa-
ta Jókai-versenyen jeleskedett a helyi Jókai Mór Alapiskolában. 
Zólyomi megállás után érkeztünk meg Kokava Líneára, a szállá-
sunkra. Bányavárosok megtekintésével folytatódott kirándulásunk: 
Körmöcbánya impozáns főterén barangoltunk, meglátogattuk a 
pénzverdét, megismertük a pénzverés régi és modern technikáit. 
Selmecbányán a bányamúzeumban bányászati épületeket, gépeket 
láttunk, majd lementünk a Bertalan táróba, megtapasztaltuk, mi-
lyen körülmények között folyt hajdan a bányászat. Itt is sétáltunk 
a műemléki városközpontban, amely a világörökség része. A betléri 
kastély bejárása következett, az angolpark és az Andrássy -családhoz 
kötődő gazdag kiállítás bővítette élményeinket. Szepességi látogatá-
sunkon Lőcse középkori városközpontjának reneszánsz és gótikus 
épületeivel ismerkedtünk, megtekintettük a Szent Jakab- templom 
faragott főoltárát és szárnyas oltárait. Kalandoztunk a szepesi vár-
ban, megálltunk Csütörtökhelyen a Szent László- templomnál és 
a Szapolyai- kápolnánál. Egy napot tátrai túrázással töltöttünk, 
felvonóval utaztunk a Kőpataki -tóhoz, onnan a Magisztrálén és a 
Nagy-Tar- patak mentén lesétáltunk szállásunkra, majd a Csorba 
-tónál töltöttünk egy kellemes estét. Hazafelé irodalmi emlékhelye-
ket látogattunk, Alsósztregován Madách Imrére és Arany Jánosra, 
Szklabonyán Mikszáth Kálmánra emlékeztünk. 

Nagyon tanulságos kiránduláson vehettünk részt, ahonnan érde-
kes tudnivalókkal gazdagodva tértünk haza. Az osztály sokat volt 
együtt, nagyon élveztük az itt töltött perceket. Reméljük, még vi-
szontláthatjuk a szép helyeket, tájakat.

7. osztály

Országos Úszás
Diákolimpia

Kapus Zsófia, iskolánk 8. osztályos 
tanulója a Hódmezővásárhelyen meg-
rendezett országos úszás diákolimpián 
a IV. korcsoportosok mezőnyében 100 
méteres gyorsúszásban az előkelő 9. he-
lyet szerezte meg. 

Gratulálunk!

Német és angol versenyen a Györgyisek
Április 20-án iskolánk két tanulója, a 6/a osztályos Varga Szabina, 

és a 8/a osztályos Kapus Zsófia vettek részt a Hriszto Botev Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában rendezett megyei né-
met nyelvi kiejtési versenyen.

A versenyre egyperces, többnyire leíró részeket tartalmazó, a ta-
nuló életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveggel kellett 
készülni, melyet memoriterként mutattak be a diákok. A hozott 

Györgyis sikerek az atlétika diákolimpián
A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói idén is több korcso-

portban mérettettek meg a körzeti atlétikai diákolimpián. A népes 
mezőnyben a 2. korcsoportos lányok csapata első helyen, míg fiú 
csapatunk a 2. helyen zárt. 

3. korcsoportban mindkét csapatunk a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel, fiú „B” csapatunk teljesítménye a bronzéremhez volt 
elég. A legnagyobbak versenyében a fiúk aranyérmesek, lányaink 
ezüstérmesek lettek.

Az egyéni összetett verseny is szép eredményeket hozott: Göde 
Petra 1. hely, Somogyi Szofi 3. hely, Csempesz Lara 1. hely, Kiss 
Ádám 1. hely, Gyüre Sarolta 2. hely, Fazekas Gergő 1. hely, Czabula 
Huba 1. hely.   

Első helyezett csapataink a megyei fordulón képviselték iskolán-
kat, melyet május 9-10. – én a Veszprémi Stadionban rendeztek 
meg.

Eredményeink: 2. kcs. lány többpróba 3. helyezés. A csapat tag-
jai: Ács Fanni, Kiss Leila, Göde Petra, Seidel Trinity, Somogyi Szofi, 
Perényi Dorka. Göde Petra egyéni összetettben bronzérmet szerzett. 
Ugyanebben a korcsoportban a fiúk 7. helyen zártak. 

3. korcsoportban a lányok 6. a fiúk 7. helyezést értek el, míg a 4. 
korcsoportos fiúk nyolcadikak lettek.

Az egyéni versenyszámok és váltóversenyek azonban meghozták a 
várva várt érmes helyezéseket. 4 x 1000 m – es fiú váltónk a dobogó 
2. fokára állhatott fel, a csapat tagjai: Horváth Máté, Iker Sámuel, 
Gáspár Levente, Fazekas Gergő. 

Kislabdahajításban (3 kcs.) Farkas Máté 2. helyen, míg Fazekas 
Máté 5. helyen végzett. Ugyanebben a versenyszámban (4. kcs.) Fa-
zekas Gergő 2., Czabula Huba 5. helyezést ért el. 

Fazekas Gergő 72 m - es dobásával országos döntőbe jutott!
Versenyzőinknek gratulálunk és hasonlóan szép eredményeket 

kívánunk a jövőben is! 

szöveg elmondása után a versenyzők 
egy egyperces idegen nyelvű szöveget 
mutattak be rövid felkészülési idő után.

Szabina a kilencedik, Zsófia a har-
madik helyen végzett a népes mezőny-
ben.

Angol nyelvből Bendegúz versenyen 
Erdős Blanka 6/B osztályos tanulónk 
megyei fordulón 1. helyezést ért el. A 
Szegeden rendezett országos versenyen 
18. helyen végzett.

Gratulálunk, és további eredményes nyelvtanulást kívánunk 
mindhármójuknak.

Varga Anikó, német nyelvtanár
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2018. július Györgyi Dénes Iskola hírei

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

A Magyar - Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 2017 
januárjában az elsők között bekapcsolódott az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája által koordinált Nagyköveti Iskola Programba. 
Az országban 25 középiskola, Veszprém megyéből a Kéttannyelvű 
vállalta, hogy megvalósítja a program célját. Felkelteni a fiatalok 
érdeklődését Európa és az európai parlamenti demokrácia iránt, 
aktív ismereteket nyújtani az EU-ról, megtapasztalhassák, hogy 
mit jelent európai polgárnak lenni, mit jelent az EU a hétköznapi 
életben, és mit tehetnek a fiatalok a jövő Európájáért, hogy olyan 
legyen, amilyennek ők szeretnék, s megértsék a szavazás jelentősé-
gét a 2019-es európai parlamenti választásokon. Munkánk eredmé-
nyeként 2017 szeptemberében megkaptuk az Európai Parlament 
Nagykövet Iskolája címet.

A most végző évfolyamból 17 diák volt junior nagykövet, s 2018 
januárjában részt vehettek Brüsszelben, az EU központjában egy 
ifjúsági szemináriumon a migráció témájában. A mostani 11-es év-
folyam 12, és a 10-es évfolyam 2 diákja vette át tőlük a stafétabotot. 

Több fontos rendezvényt is szerveztünk a gimnáziumban az Eu-
rópai Unió intézményeinek működését bemutatandó, illetve az eu-
rópai szakpolitikák megismertetésére.

Április 4-én iskolánkban járt dr. Zupkó Gábor az Európai Bizott-
ság Magyarországi Képviseletének vezetője, s több mint 90 diáknak 
tartott előadást „Párbeszéd a diákokkal Európa jövőjéről” címmel. 
Rövid kvízzel indított interaktív előadása nagy sikert aratott, s ő is 
meg volt elégedve a diákok EU-s tájékozottságával. 

Április 5-én iskolánk volt diákja, Parrag Bernadett tartott előadást 
az EU külpolitikájáról több mint 40 diáknak. Bernadett az Európai 
Külügyi Szolgálat munkatársa. Ez, a 2009-ben hatályba lépett Lisz-
szaboni Szerződés alapján megerősített, közös kül- és biztonságpo-
litikát képviselő EU-s diplomáciai testület. Első kézből kaphattunk 
így tájékoztatást egy igazán forró és aktuális EU-s szakpolitikáról, 
annak célkitűzéseiről és gyakorlati ténykedéséről is. Az előadó rövi-
den felvázolta azt is, hogy, hogy lesz egy Almádis diákból EU dip-
lomata, aki hamarosan az EU izraeli nagykövetségének munkatársa 
lesz. A diákok számára nagyon inspiráló és motiváló volt az előadás, 
ami egyben kötődött a gimnázium közelgő, 30 éves jubileumához 
is, amelynek egy fontos rendezvénysorozata lesz a volt diákok karri-
erútjáról szóló előadások

 
2018. június 8-án, Budapesten ünnepélyes keretek között kap-

ták meg az új junior nagyköveteink az okleveleiket. Itt hirdették ki, 
hogy a junior nagyköveteink megnyerték az EPAS iskoláknak kiírt 
„Euroscola” vetélkedőt, így lehetőség lesz arra, hogy 20 diák és 2 ta-
nár októberben kijuthasson az Európai Parlamentbe, Strasbourgba, 
s részt vehessenek ott egy diákparlamenti vitán. A junior nagyköve-
tek: Györe Laura, Mércz Rebeka, Tőzsér Tekla, Bárány Abigél, Sár-
vári Kinga, Pupos Viktória, Kiss Anett, Pirtyák Borostyán, Ipkovics 
Ádám, Molnár Levente és Livingston Zoltán. Felkészítő tanáruk 
Csizmazia Csaba volt.

Csizmazia Csaba
történelem tanár

EPAS senior nagykövet

Európai Unió-s programok a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnáziumban Kirándulás a Felvidékre
2018. május 22-től a Határtalanul pályázat keretében hatnapos 

szlovákiai utazáson vettünk részt.

Első állomásunk Révkomárom volt, ahol megnéztük a történel-
mi városközpontot, többek között az Európa udvart, a tiszti pavi-
lont, meghallgattuk a városháza tornyából szóló Klapka- indulót, 
megkoszorúztok a Jókai-szobrot.  Eközben osztályunk kis csapa-
ta Jókai-versenyen jeleskedett a helyi Jókai Mór Alapiskolában. 
Zólyomi megállás után érkeztünk meg Kokava Líneára, a szállá-
sunkra. Bányavárosok megtekintésével folytatódott kirándulásunk: 
Körmöcbánya impozáns főterén barangoltunk, meglátogattuk a 
pénzverdét, megismertük a pénzverés régi és modern technikáit. 
Selmecbányán a bányamúzeumban bányászati épületeket, gépeket 
láttunk, majd lementünk a Bertalan táróba, megtapasztaltuk, mi-
lyen körülmények között folyt hajdan a bányászat. Itt is sétáltunk 
a műemléki városközpontban, amely a világörökség része. A betléri 
kastély bejárása következett, az angolpark és az Andrássy -családhoz 
kötődő gazdag kiállítás bővítette élményeinket. Szepességi látogatá-
sunkon Lőcse középkori városközpontjának reneszánsz és gótikus 
épületeivel ismerkedtünk, megtekintettük a Szent Jakab- templom 
faragott főoltárát és szárnyas oltárait. Kalandoztunk a szepesi vár-
ban, megálltunk Csütörtökhelyen a Szent László- templomnál és 
a Szapolyai- kápolnánál. Egy napot tátrai túrázással töltöttünk, 
felvonóval utaztunk a Kőpataki -tóhoz, onnan a Magisztrálén és a 
Nagy-Tar- patak mentén lesétáltunk szállásunkra, majd a Csorba 
-tónál töltöttünk egy kellemes estét. Hazafelé irodalmi emlékhelye-
ket látogattunk, Alsósztregován Madách Imrére és Arany Jánosra, 
Szklabonyán Mikszáth Kálmánra emlékeztünk. 

Nagyon tanulságos kiránduláson vehettünk részt, ahonnan érde-
kes tudnivalókkal gazdagodva tértünk haza. Az osztály sokat volt 
együtt, nagyon élveztük az itt töltött perceket. Reméljük, még vi-
szontláthatjuk a szép helyeket, tájakat.

7. osztály

Országos Úszás
Diákolimpia

Kapus Zsófia, iskolánk 8. osztályos 
tanulója a Hódmezővásárhelyen meg-
rendezett országos úszás diákolimpián 
a IV. korcsoportosok mezőnyében 100 
méteres gyorsúszásban az előkelő 9. he-
lyet szerezte meg. 

Gratulálunk!

Német és angol versenyen a Györgyisek
Április 20-án iskolánk két tanulója, a 6/a osztályos Varga Szabina, 

és a 8/a osztályos Kapus Zsófia vettek részt a Hriszto Botev Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában rendezett megyei né-
met nyelvi kiejtési versenyen.

A versenyre egyperces, többnyire leíró részeket tartalmazó, a ta-
nuló életkorának és nyelvi szintjének megfelelő szöveggel kellett 
készülni, melyet memoriterként mutattak be a diákok. A hozott 

Györgyis sikerek az atlétika diákolimpián
A Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói idén is több korcso-

portban mérettettek meg a körzeti atlétikai diákolimpián. A népes 
mezőnyben a 2. korcsoportos lányok csapata első helyen, míg fiú 
csapatunk a 2. helyen zárt. 

3. korcsoportban mindkét csapatunk a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel, fiú „B” csapatunk teljesítménye a bronzéremhez volt 
elég. A legnagyobbak versenyében a fiúk aranyérmesek, lányaink 
ezüstérmesek lettek.

Az egyéni összetett verseny is szép eredményeket hozott: Göde 
Petra 1. hely, Somogyi Szofi 3. hely, Csempesz Lara 1. hely, Kiss 
Ádám 1. hely, Gyüre Sarolta 2. hely, Fazekas Gergő 1. hely, Czabula 
Huba 1. hely.   

Első helyezett csapataink a megyei fordulón képviselték iskolán-
kat, melyet május 9-10. – én a Veszprémi Stadionban rendeztek 
meg.

Eredményeink: 2. kcs. lány többpróba 3. helyezés. A csapat tag-
jai: Ács Fanni, Kiss Leila, Göde Petra, Seidel Trinity, Somogyi Szofi, 
Perényi Dorka. Göde Petra egyéni összetettben bronzérmet szerzett. 
Ugyanebben a korcsoportban a fiúk 7. helyen zártak. 

3. korcsoportban a lányok 6. a fiúk 7. helyezést értek el, míg a 4. 
korcsoportos fiúk nyolcadikak lettek.

Az egyéni versenyszámok és váltóversenyek azonban meghozták a 
várva várt érmes helyezéseket. 4 x 1000 m – es fiú váltónk a dobogó 
2. fokára állhatott fel, a csapat tagjai: Horváth Máté, Iker Sámuel, 
Gáspár Levente, Fazekas Gergő. 

Kislabdahajításban (3 kcs.) Farkas Máté 2. helyen, míg Fazekas 
Máté 5. helyen végzett. Ugyanebben a versenyszámban (4. kcs.) Fa-
zekas Gergő 2., Czabula Huba 5. helyezést ért el. 

Fazekas Gergő 72 m - es dobásával országos döntőbe jutott!
Versenyzőinknek gratulálunk és hasonlóan szép eredményeket 

kívánunk a jövőben is! 

szöveg elmondása után a versenyzők 
egy egyperces idegen nyelvű szöveget 
mutattak be rövid felkészülési idő után.

Szabina a kilencedik, Zsófia a har-
madik helyen végzett a népes mezőny-
ben.

Angol nyelvből Bendegúz versenyen 
Erdős Blanka 6/B osztályos tanulónk 
megyei fordulón 1. helyezést ért el. A 
Szegeden rendezett országos versenyen 
18. helyen végzett.

Gratulálunk, és további eredményes nyelvtanulást kívánunk 
mindhármójuknak.

Varga Anikó, német nyelvtanár
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Túrázás és történelmi séták Erdély szívében
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem

Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

(Petőfi Sándor)

A Vörösberényi Általános Iskola 7. osztályos tanulói a Határta-
lanul pályázat keretében –az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 
218 150 Ft támogatásával és a pályázaton kívüli 6 diák a Balaton-
almádi Önkormányzat 192 000 Ft-os hozzájárulásával öt napos er-
délyi kiránduláson vett részt 2018. június 4 -8-ig. A program egy 
előkészítő órával kezdődött, ahol diákjaink rövid betekintést nyer-
hettek Erdély és a meglátogatandó városok, települések történetébe. 
Az ott élő magyarság hagyományával, számával, és a nemzeti ösz-
szetartozás jelentőségével. A képes előadásokkal és a térkép haszná-
latával ismereteik bővültek, melyeket vetélkedő keretében sikeresen 
kamatoztattak. 

A tanulmányi kirándulás első napján Nagyszalontán az Arany 
János emlékházban jártunk, emlékezve nagy magyar költőnkre, 
aki 200 éve született. Következő állomásunk Szent László városa, 
a Körösök vidékének szellemi és lelki központja Nagyvárad volt. 
Itt sétáltunk a belvárosban, érintve a Bémer és a Szent László te-
reket a Körös partját majd a római katolikus székesegyházat, mely 
elött megkoszorúztuk Szent László király szobrát elénekelve a ma-
gyar és a székely himnuszt, így ünnepelve a Nemzeti Összetartozás 
Napját. A Királyhágó csodálatos látványát rengeteg fotó örökítette 
meg, hogy szépségét az itthoniaknak is megmutathassuk. Az első 3 
éjszakát Tordatúron töltöttük a Túri szakadék mellett, ahol a nap-
felkelte gyönyörű látványa minden reggel megragadott bennünket. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy eljuthattunk „Kincses Kolozsvár-
ra”, ahol Hunyadi Mátyás és Bocskai István szülőháza mellett még 
megnéztük Mátyás király szobrát és templomát is.

A második nap különlegessége a tordai sóbánya volt, amely a 
világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé tartozik, páratlan 
sócsodáival, csónakázótavával. Tordai sétánk során eljutottunk 
ahhoz az épülethez, ahol Petőfi Sándor utoljára szállt meg felesé-
gével és kisfiával, s elbúcsúzva tőlük indult a halálba, hogy védje 
szeretett országát. Ebben a városban emlékeztünk az 1568-as tor-
dai országgyűlésre, mivel itt mondták ki először egész Európában a 
vallásszabadságot. Szállásunkra érve utazási irodánk a Csillagösvény 
ajándékaként erdélyi néptáncosokat láthattunk, sőt mi magunk is 
beállhattunk táncolni egy  két lépést megtanulva. A következő nap 
hatalmas élmény volt számunkra, hiszen végig mehettünk a híres 
tordai hasadékon. Majd Torockón a Néprajzi múzeum megtekin-
tése után az iskolába mentünk, ahol egy tartalmas program kísére-
tében barátságok köttettek az erdélyi magyar gyerekek és a mieink 
között. A 4. nap Jókai Mór „Nagyenyedi két fűzfája” alatt állva cso-
dálhattuk meg a Bethlen Gábor alapította református kollégiumot. 
Gyulafehérváron Hunyadi János szarkofágja elött tisztelegtünk és 
helyeztünk el koszorút a 13. században épült érseki székesegyház-
ban. Az utolsó éjszakát Alvincon töltöttük, ahol nagyon barátsá-
gosan fogadtak bennünket és a gyerekek nagy étvággyal kebelezték 
be az itt felszolgált vacsorát, hogy utána a füves udvaron még egy 
jót játszhassanak, sportoljanak, majd nyugovóra térjenek a Bethlen 
szálló kényelmes ágyaiba. Tanulóink legnagyobb sajnálatára elér-
kezett az utolsó nap, mikor is Hunyad várát tekintettük meg és 
Déva várát is láthattuk, majd Marosillyén a Bethlen házat. Ez az öt 
nap mindegyikünk életében meghatározó volt és kicsit bánatosan 
hagytuk magunk mögött az ősi földet Erdélyt, - „bánatot is jelent, 
igaz testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény 
marad magyarságuk egyetlen vigasztalása”( Wass Albert) - hogy ha-
zatérhessünk Magyarországra családunk ölelő keblére.

Tari Annamária (klinikai pszichológus, pszicho terapeuta, pszi-
choanalitikus kandidátus, több „generációs” sikerkönyv írója) ma-
gával ragadó előadását hallhatták az érdeklődők a NABE 20 év 20 
program Balatonalmádiban rendezvénysorozat első félének záró ese-
ményén (2018.06.02-án 17 órakor volt a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár nagytermében). 

20 év 20 program - beszámolók a 
NABE jubileumi eseményeiről

Félszáz méterrel a Balaton fölött titkokba avatta Pacsay Attila ze-
neszerző hallgatóit. Akkordok és hangsorváltások bemutatásával érzé-
keltette, miként teszi teljessé a filmekhez komponált zene a művészi 
alkotásokat. A Hotel BÁL Resort tizenharmadik emeleti bárjában a 
Nők Balatonért Egyesület Almádi Csoportjának születésnapi rendez-
vényén az érdeklődők szép képsorokat láthattak a „Hajnali láz” című 
filmből, melynek zenéjével Pacsay Attila elnyerte Pármában elnyerte 
a Violetta d’Oro (Arany Ibolya) fesztivál zenei fődíját. A filmzene sze-
repét azzal is illusztrálta, hogy az összegyűltek megnézhettek hangok 
nélkül néhány részletet a „Budapest noir” című filmből, majd a ven-
dég megmutatta ugyanazt zenével is. A jelenlévők mintegy bepillan-
tást kaphattak az alkotás folyamatába, melynek végeredményét a zsűri 
a legjobb külföldi filmzene díjával jutalmazta Hollywoodban. Pacsay 
Attila az elismerést több mint 2000 résztvevő jelenlétében vehette át 
tavaly novemberben Los Angeles-ben. Nem ez volt az első „amerikai 
kiugrása”: 2006-ban az M. Tóth Géza által rendezett „Maestro” című 
film közreműködőjeként magának tudhat Oscar-díjra nevezett alko-
tást. Arra kérdésre, hogy díjai hoztak-e amerikai filmekhez a felkéré-
seket, visszafogottan válaszolt: az elismerések ellenére is nagyon ne-
héz amerikai filmben zeneszerzőként közreműködni. Részben, mert 
nagyon sok tehetséges alkotó dolgozik az USA-ban, másrészt pedig 
folyamatos lobbizásra kényszerülne, ami túl sok energiát követelne, s 
nem maradna ideje az alkotásra.

A krónikás szándékosan Pacsay Attila látványos sikereit idézi fel, 
amelyekről ő nagyon visszafogottan, szerényen beszélt. Kiderült, 
hogy már az általános iskolában elhatározta, hogy zeneszerző lesz, s 
ennek érdekében mindent meg is tett. Győrben elvégezte a konzer-
vatóriumot, majd a Zeneakadémián tanult zeneszerzést.   Petrovics 
Emil tanítványa volt, akire meleg szavakkal emlékezett. Miután meg-
tapasztalta, hogy zeneszerzőként megélni nem könnyű, zeneelméletet 
és zenetörténetet tanított - ennek előnyeit élvezhették az almádi kí-
váncsiak: pontosan, logikusan, egyszerűen vezette őket a filmzene-
szerzés rejtelmeibe. Elmondta, egy film befogadásakor a néző nem 
osztja fel, hogy mennyi járult az élményhez a látványból és mennyi a 
hangból - azt érzi, magával ragadja a mű vagy sem. Szerinte a jó film-
zene ötven százalékkal képes hozzájárulni a filmhez, és hozzásegíti a 
nézőt a történet megértéséhez, átéléséhez.  Az alkotás technikai folya-
matába is bepillantást engedett: előfordult, hogy párhuzamosan dol-
gozott a film forgatásával, szinte egyszerre képszült a kép és a hang, 
azonban dolgozott úgyis, hogy megnézte a már leforgatott filmet, és 
ahhoz komponált zenét. 

Jelenleg is van felkérése, egy spanyol filmhez kérték közreműködé-
sét, de szeretne magának több időt hagyni új műfajok komponálásá-
ra. Az Operaházban az év kezdetén Újévi nyitányát mutatták be, de 
sikerrel játszották a Győri Filharmonikusok csellókvartettjét Éjszakai 
látképek címmel. 

A jelenleg Szentendrén élő művész a Balatonhoz sem hűtlen, édes-
anyján (Cz. Tóth Hajnalka, könyvtáros, a Népművészet Mestere) kí-
vül barátai is Almádihoz kötik. 

A népszerű szakember elmondta, hogy konzekvensen nemet mond 
a bulvár jellegű megkeresésekre, s törekszik arra, hogy könyveit szak-
irodalomként tartsák nyilván. Korábban onkológiai területen dol-
gozott a daganatos betegeket kezelő kollégáinak supervisora is volt. 

10 éve foglalkozik a különböző generációk vizsgálatával, és több 
könyvet is írt ebben a témában, a legutóbbi a Bátor generációk. A 
generációk kutatása során több területet vizsgált: a fiatal, mint mun-
kaerő, a párkapcsolatok, élet az online térben, a kisgyermekek nevelé-
se és a digitális gyermekek. Véleménye szerint meg kell tanulni, hogy 
mivel jár az információs kor és fel kell készülni rá.  A digitális világ 
nagyon sok pozitívumot hoz, kár lenne kihagyni ezeket a lehetősé-
geket. Tapasztalható, hogy a mai tizenéves fiatalok szinte csak online 
élnek. Ezt szülőként, pedagógusként nem démonizálni kell, hanem 
felkészülni rá. A különböző hírportálokon, valamint a szociális médi-
ában Facebook, Twitter stb. nagyon aktívak, pozitívumként élik meg, 
ha sok „követőre” találnak. Fontos számukra, hogy mindig elérhető-
en legyenek. Amíg egy 50 éves leteszi a telefont, van offline élete is: 
család, barátok, addig a fiatalok kizárólag digitálisan ismerkednek s 
válnak egyre bátrabbá. Fontos, hogy az odafigyelés, és ne a tiltás mu-
tatkozzon meg. A régi „poroszos” rendszerben még elfogadott volt a 
tekintélyelvű szófogadás, az alfa generáció azonban bátran kimutatja, 
ha nem ért egyet valakivel. 

Az online tér infantilissá teszi az embert, az evés-ivás- szex funk-
ciója hátrasorolódott, elsővé vált az információ. A társadalmi nor-
matíva átértékelődött, már nem tekinthető „patológiai” esetnek a 
nárcisztikus ember. Fontos, hogy ne intézze el annyival a szülő, hogy 
más gyerek is „like vadász” a képeit illetően, tudatosítsuk a gyermeke-
inkben, hogy van offline élet is. Van megoldás: ne féljünk a csoport-
nyomástól: pl. „a mindenkinek van okos telefonja az iskolában”, de 
értsük meg azt is, hogy nem írhatjuk ki magunkat a XXI. századból. 
Ellentrendet bármikor lehet indítani, például nagyon fontos, hogy 
megmaradjon a kézírás.

 Az információtechnológia beleszól a személyiségbe is. Nikolas 
Cruz internetkutató szerint a különböző app-ok leszoktatnak a gon-
dolkodásról, ugyanakkor megkönnyítik az életünket. Manapság az 
influencerek rengetek követőt szereznek a video megosztó oldala-
kon. Régen a nagyi is véleményvezérnek számított, amikor átment 
híreket továbbítani a szomszédokhoz, de ma mindannyian érzékeljük 
a különbséget. Tinédzserek milliói vágynak arra, hogy látszódjanak. 
Az árnyékból szeretnének előtűnni a Z és Alfa generáció képviselői, 
fontos, hogy 4 percenként új fotót közölhessenek magukról s köve-
tőkre találjanak s ezáltal „sztárrá” válhassanak. Ez azonban ugyanúgy 
zárt rendszerben bonyolódik, s kitehetik magukat a fiatalok az online 
zaklatásnak. 

 Beszélt egy másik trendről is: a beautizmus megváltoztatja a tár-
sadalmat. A szép emberről azt feltételezzük, hogy okos is. Amerikai 
kutatók megvizsgálták, hogy például a mentők a két sérült közül elő-
ször a szebbikhez fordulnak, az üzletházakban, az előnyösebb külsővel 
rendelkezőket hamarabb szolgálják ki, stb. A többség számára ez szo-
rongáshoz vezet, hogy ezért mindenki szép szeretne lenni, mert ezáltal 
kíván érvényesülni. Az egyéniség megőrzése azonban feltétlenül szük-
séges az önbizalomhoz, nem kell félni a szürkeségtől. Tapasztalhatjuk, 
hogy az emberek egyre jobban utálják a veleszületett arányaikat, s a 
küzdelem a természetesség ellen stresszhez vezethet. Egy egész ipar-
ág foglalkozik a megváltoztatás módjával. Fel kell ismernünk, hogy 
mindezt a fogyasztói társadalom kényszeríti ránk.

Tari Annamária a beszélgetést azzal zárta, hogy az élet veszélyes, 
de szép, és ezt kell átadni a fiataloknak, hozzásegíteni őket, hogy a 
valóságban ezt meg is tapasztalhassák.

Dallos Zsuzsa és Eősze Beáta
NABE Almádi csoport tagja
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Túrázás és történelmi séták Erdély szívében
Magyar vagyok. Büszkén tekintek át
A multnak tengerén, ahol szemem

Egekbe nyúló kősziklákat lát,
Nagy tetteidet, bajnok nemzetem.

(Petőfi Sándor)

A Vörösberényi Általános Iskola 7. osztályos tanulói a Határta-
lanul pályázat keretében –az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2 
218 150 Ft támogatásával és a pályázaton kívüli 6 diák a Balaton-
almádi Önkormányzat 192 000 Ft-os hozzájárulásával öt napos er-
délyi kiránduláson vett részt 2018. június 4 -8-ig. A program egy 
előkészítő órával kezdődött, ahol diákjaink rövid betekintést nyer-
hettek Erdély és a meglátogatandó városok, települések történetébe. 
Az ott élő magyarság hagyományával, számával, és a nemzeti ösz-
szetartozás jelentőségével. A képes előadásokkal és a térkép haszná-
latával ismereteik bővültek, melyeket vetélkedő keretében sikeresen 
kamatoztattak. 

A tanulmányi kirándulás első napján Nagyszalontán az Arany 
János emlékházban jártunk, emlékezve nagy magyar költőnkre, 
aki 200 éve született. Következő állomásunk Szent László városa, 
a Körösök vidékének szellemi és lelki központja Nagyvárad volt. 
Itt sétáltunk a belvárosban, érintve a Bémer és a Szent László te-
reket a Körös partját majd a római katolikus székesegyházat, mely 
elött megkoszorúztuk Szent László király szobrát elénekelve a ma-
gyar és a székely himnuszt, így ünnepelve a Nemzeti Összetartozás 
Napját. A Királyhágó csodálatos látványát rengeteg fotó örökítette 
meg, hogy szépségét az itthoniaknak is megmutathassuk. Az első 3 
éjszakát Tordatúron töltöttük a Túri szakadék mellett, ahol a nap-
felkelte gyönyörű látványa minden reggel megragadott bennünket. 
Nagy öröm volt számunkra, hogy eljuthattunk „Kincses Kolozsvár-
ra”, ahol Hunyadi Mátyás és Bocskai István szülőháza mellett még 
megnéztük Mátyás király szobrát és templomát is.

A második nap különlegessége a tordai sóbánya volt, amely a 
világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé tartozik, páratlan 
sócsodáival, csónakázótavával. Tordai sétánk során eljutottunk 
ahhoz az épülethez, ahol Petőfi Sándor utoljára szállt meg felesé-
gével és kisfiával, s elbúcsúzva tőlük indult a halálba, hogy védje 
szeretett országát. Ebben a városban emlékeztünk az 1568-as tor-
dai országgyűlésre, mivel itt mondták ki először egész Európában a 
vallásszabadságot. Szállásunkra érve utazási irodánk a Csillagösvény 
ajándékaként erdélyi néptáncosokat láthattunk, sőt mi magunk is 
beállhattunk táncolni egy  két lépést megtanulva. A következő nap 
hatalmas élmény volt számunkra, hiszen végig mehettünk a híres 
tordai hasadékon. Majd Torockón a Néprajzi múzeum megtekin-
tése után az iskolába mentünk, ahol egy tartalmas program kísére-
tében barátságok köttettek az erdélyi magyar gyerekek és a mieink 
között. A 4. nap Jókai Mór „Nagyenyedi két fűzfája” alatt állva cso-
dálhattuk meg a Bethlen Gábor alapította református kollégiumot. 
Gyulafehérváron Hunyadi János szarkofágja elött tisztelegtünk és 
helyeztünk el koszorút a 13. században épült érseki székesegyház-
ban. Az utolsó éjszakát Alvincon töltöttük, ahol nagyon barátsá-
gosan fogadtak bennünket és a gyerekek nagy étvággyal kebelezték 
be az itt felszolgált vacsorát, hogy utána a füves udvaron még egy 
jót játszhassanak, sportoljanak, majd nyugovóra térjenek a Bethlen 
szálló kényelmes ágyaiba. Tanulóink legnagyobb sajnálatára elér-
kezett az utolsó nap, mikor is Hunyad várát tekintettük meg és 
Déva várát is láthattuk, majd Marosillyén a Bethlen házat. Ez az öt 
nap mindegyikünk életében meghatározó volt és kicsit bánatosan 
hagytuk magunk mögött az ősi földet Erdélyt, - „bánatot is jelent, 
igaz testvéri bánatot azok miatt, akik számára továbbá is a remény 
marad magyarságuk egyetlen vigasztalása”( Wass Albert) - hogy ha-
zatérhessünk Magyarországra családunk ölelő keblére.

Tari Annamária (klinikai pszichológus, pszicho terapeuta, pszi-
choanalitikus kandidátus, több „generációs” sikerkönyv írója) ma-
gával ragadó előadását hallhatták az érdeklődők a NABE 20 év 20 
program Balatonalmádiban rendezvénysorozat első félének záró ese-
ményén (2018.06.02-án 17 órakor volt a Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár nagytermében). 

20 év 20 program - beszámolók a 
NABE jubileumi eseményeiről

Félszáz méterrel a Balaton fölött titkokba avatta Pacsay Attila ze-
neszerző hallgatóit. Akkordok és hangsorváltások bemutatásával érzé-
keltette, miként teszi teljessé a filmekhez komponált zene a művészi 
alkotásokat. A Hotel BÁL Resort tizenharmadik emeleti bárjában a 
Nők Balatonért Egyesület Almádi Csoportjának születésnapi rendez-
vényén az érdeklődők szép képsorokat láthattak a „Hajnali láz” című 
filmből, melynek zenéjével Pacsay Attila elnyerte Pármában elnyerte 
a Violetta d’Oro (Arany Ibolya) fesztivál zenei fődíját. A filmzene sze-
repét azzal is illusztrálta, hogy az összegyűltek megnézhettek hangok 
nélkül néhány részletet a „Budapest noir” című filmből, majd a ven-
dég megmutatta ugyanazt zenével is. A jelenlévők mintegy bepillan-
tást kaphattak az alkotás folyamatába, melynek végeredményét a zsűri 
a legjobb külföldi filmzene díjával jutalmazta Hollywoodban. Pacsay 
Attila az elismerést több mint 2000 résztvevő jelenlétében vehette át 
tavaly novemberben Los Angeles-ben. Nem ez volt az első „amerikai 
kiugrása”: 2006-ban az M. Tóth Géza által rendezett „Maestro” című 
film közreműködőjeként magának tudhat Oscar-díjra nevezett alko-
tást. Arra kérdésre, hogy díjai hoztak-e amerikai filmekhez a felkéré-
seket, visszafogottan válaszolt: az elismerések ellenére is nagyon ne-
héz amerikai filmben zeneszerzőként közreműködni. Részben, mert 
nagyon sok tehetséges alkotó dolgozik az USA-ban, másrészt pedig 
folyamatos lobbizásra kényszerülne, ami túl sok energiát követelne, s 
nem maradna ideje az alkotásra.

A krónikás szándékosan Pacsay Attila látványos sikereit idézi fel, 
amelyekről ő nagyon visszafogottan, szerényen beszélt. Kiderült, 
hogy már az általános iskolában elhatározta, hogy zeneszerző lesz, s 
ennek érdekében mindent meg is tett. Győrben elvégezte a konzer-
vatóriumot, majd a Zeneakadémián tanult zeneszerzést.   Petrovics 
Emil tanítványa volt, akire meleg szavakkal emlékezett. Miután meg-
tapasztalta, hogy zeneszerzőként megélni nem könnyű, zeneelméletet 
és zenetörténetet tanított - ennek előnyeit élvezhették az almádi kí-
váncsiak: pontosan, logikusan, egyszerűen vezette őket a filmzene-
szerzés rejtelmeibe. Elmondta, egy film befogadásakor a néző nem 
osztja fel, hogy mennyi járult az élményhez a látványból és mennyi a 
hangból - azt érzi, magával ragadja a mű vagy sem. Szerinte a jó film-
zene ötven százalékkal képes hozzájárulni a filmhez, és hozzásegíti a 
nézőt a történet megértéséhez, átéléséhez.  Az alkotás technikai folya-
matába is bepillantást engedett: előfordult, hogy párhuzamosan dol-
gozott a film forgatásával, szinte egyszerre képszült a kép és a hang, 
azonban dolgozott úgyis, hogy megnézte a már leforgatott filmet, és 
ahhoz komponált zenét. 

Jelenleg is van felkérése, egy spanyol filmhez kérték közreműködé-
sét, de szeretne magának több időt hagyni új műfajok komponálásá-
ra. Az Operaházban az év kezdetén Újévi nyitányát mutatták be, de 
sikerrel játszották a Győri Filharmonikusok csellókvartettjét Éjszakai 
látképek címmel. 

A jelenleg Szentendrén élő művész a Balatonhoz sem hűtlen, édes-
anyján (Cz. Tóth Hajnalka, könyvtáros, a Népművészet Mestere) kí-
vül barátai is Almádihoz kötik. 

A népszerű szakember elmondta, hogy konzekvensen nemet mond 
a bulvár jellegű megkeresésekre, s törekszik arra, hogy könyveit szak-
irodalomként tartsák nyilván. Korábban onkológiai területen dol-
gozott a daganatos betegeket kezelő kollégáinak supervisora is volt. 

10 éve foglalkozik a különböző generációk vizsgálatával, és több 
könyvet is írt ebben a témában, a legutóbbi a Bátor generációk. A 
generációk kutatása során több területet vizsgált: a fiatal, mint mun-
kaerő, a párkapcsolatok, élet az online térben, a kisgyermekek nevelé-
se és a digitális gyermekek. Véleménye szerint meg kell tanulni, hogy 
mivel jár az információs kor és fel kell készülni rá.  A digitális világ 
nagyon sok pozitívumot hoz, kár lenne kihagyni ezeket a lehetősé-
geket. Tapasztalható, hogy a mai tizenéves fiatalok szinte csak online 
élnek. Ezt szülőként, pedagógusként nem démonizálni kell, hanem 
felkészülni rá. A különböző hírportálokon, valamint a szociális médi-
ában Facebook, Twitter stb. nagyon aktívak, pozitívumként élik meg, 
ha sok „követőre” találnak. Fontos számukra, hogy mindig elérhető-
en legyenek. Amíg egy 50 éves leteszi a telefont, van offline élete is: 
család, barátok, addig a fiatalok kizárólag digitálisan ismerkednek s 
válnak egyre bátrabbá. Fontos, hogy az odafigyelés, és ne a tiltás mu-
tatkozzon meg. A régi „poroszos” rendszerben még elfogadott volt a 
tekintélyelvű szófogadás, az alfa generáció azonban bátran kimutatja, 
ha nem ért egyet valakivel. 

Az online tér infantilissá teszi az embert, az evés-ivás- szex funk-
ciója hátrasorolódott, elsővé vált az információ. A társadalmi nor-
matíva átértékelődött, már nem tekinthető „patológiai” esetnek a 
nárcisztikus ember. Fontos, hogy ne intézze el annyival a szülő, hogy 
más gyerek is „like vadász” a képeit illetően, tudatosítsuk a gyermeke-
inkben, hogy van offline élet is. Van megoldás: ne féljünk a csoport-
nyomástól: pl. „a mindenkinek van okos telefonja az iskolában”, de 
értsük meg azt is, hogy nem írhatjuk ki magunkat a XXI. századból. 
Ellentrendet bármikor lehet indítani, például nagyon fontos, hogy 
megmaradjon a kézírás.

 Az információtechnológia beleszól a személyiségbe is. Nikolas 
Cruz internetkutató szerint a különböző app-ok leszoktatnak a gon-
dolkodásról, ugyanakkor megkönnyítik az életünket. Manapság az 
influencerek rengetek követőt szereznek a video megosztó oldala-
kon. Régen a nagyi is véleményvezérnek számított, amikor átment 
híreket továbbítani a szomszédokhoz, de ma mindannyian érzékeljük 
a különbséget. Tinédzserek milliói vágynak arra, hogy látszódjanak. 
Az árnyékból szeretnének előtűnni a Z és Alfa generáció képviselői, 
fontos, hogy 4 percenként új fotót közölhessenek magukról s köve-
tőkre találjanak s ezáltal „sztárrá” válhassanak. Ez azonban ugyanúgy 
zárt rendszerben bonyolódik, s kitehetik magukat a fiatalok az online 
zaklatásnak. 

 Beszélt egy másik trendről is: a beautizmus megváltoztatja a tár-
sadalmat. A szép emberről azt feltételezzük, hogy okos is. Amerikai 
kutatók megvizsgálták, hogy például a mentők a két sérült közül elő-
ször a szebbikhez fordulnak, az üzletházakban, az előnyösebb külsővel 
rendelkezőket hamarabb szolgálják ki, stb. A többség számára ez szo-
rongáshoz vezet, hogy ezért mindenki szép szeretne lenni, mert ezáltal 
kíván érvényesülni. Az egyéniség megőrzése azonban feltétlenül szük-
séges az önbizalomhoz, nem kell félni a szürkeségtől. Tapasztalhatjuk, 
hogy az emberek egyre jobban utálják a veleszületett arányaikat, s a 
küzdelem a természetesség ellen stresszhez vezethet. Egy egész ipar-
ág foglalkozik a megváltoztatás módjával. Fel kell ismernünk, hogy 
mindezt a fogyasztói társadalom kényszeríti ránk.

Tari Annamária a beszélgetést azzal zárta, hogy az élet veszélyes, 
de szép, és ezt kell átadni a fiataloknak, hozzásegíteni őket, hogy a 
valóságban ezt meg is tapasztalhassák.

Dallos Zsuzsa és Eősze Beáta
NABE Almádi csoport tagja
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 

2018. július
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Mikor-hová-miért?

AUGUSZTUS 11. SZOMBAT 19.00 FLASH DANCE 
TÁNCCSOPORT 19.30 AJKAI AEROBIK SPORTEGYESÜLET 
20.30 ROCK-KANOK ZENEKAR 22.15 SZTÁRVENDÉG: SZABÓ 
ÁDÁM

AUGUSZTUS 12. VASÁRNAP 19.00 FREE DANCE 
TÁNCCSOPORT 19.30 WINNERS VERSENYTÁNC EGYESÜLET 
20.00 ROZÉ BÁR MUSIC 22.15 SZTÁRVENDÉG:KÖKÉNY 
ATTILA 

AUGUSZTUS 13. HÉTFŐ 19.00 SERICA FOLK AND ROLL  20.30 
INTERMEZZO LATIN CLUB 22.15 SZTÁRVENDÉG: TAKÁCS 
NICOLAS 

AUGUSZTUS 14. KEDD 19.00 4 QUALITY HIP-HOP 
TÁNCEGYESÜLET   19:30 BONITA SPORTTÁNC EGYESÜLET  
20.30 MOKKA TRIBUTE BAND 22.15 SZTÁRVENDÉG: HEVESI 
TAMÁS

AUGUSZTUS 15. SZERDA 19:00 CSILLAGNYÍLÁS 
BALETTCSOPORT 19:30 FREE DANCE TÁNCCSOPORT 
20.30 HOLYCHICKS NŐI ZENEKAR 22.15 SZTÁRVENDÉG: 
DESPERADO

AUGUSZTUS 16. CSÜTÖRTÖK 19.00 DALLAMVILÁG 
NOSZTALGIA CSOPORT  19.30 FOOTNOTES DANCE 
COMPANY DANCE 20.00 THE BLACKBIRDS-BEATLES 
EMLÉKZENEKAR 22.00 MUSIC SZELLECTION : POLYÁK RITA 
ÉS SZELLE SZILÁRD 
AUGUSZTUS 17. PÉNTEK 19.00 RITMUS TÁNC ÉS 
MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET 19.30  4QUALITY HIP HOP 
TÁNCISKOLA 20.00 TURI LUI BAND 22.15 SZTÁRVENDÉG: 
GRÁCIA HEGEDŰ TRIÓ

AUGUSZTUS 18. SZOMBAT 19.00 OLD RULETT 20.00. RULETT 
EGYÜTTES 22.15 SZTÁRVENDÉG: TOLVAI RENI

AUGUSZTUS 19 . VASÁRNAP 18.30 NYITRAGERENCSÉRI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT 19.30  CARCASSONNE I 
BALETT CSOPORT 20.00  DAL-MA MUSICAL ÉS ZENÉS 
SZÍNPAD 20.30 SZTÁRVENDÉG:ATARU TAIKO * 21.30  
SZTÁRVENDÉG:PÁL DÉNES

AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ 20.00 MISKOLCI ILLÉS 
EMLÉKZENEKAR 21.15 TŰZIJÁTÉK 21.45 ISTVÁN A KIRÁLY 
KONCERTSHOW

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Július 11-én és 18-án  szerdán 16 - 17-ig Ügyelet a Műv. Házban: 
regisztráció a Magtár revüre
Július 20-án pénteken Kirándulás Visegrádra - Leányfaluba Indulás: 
6.30 - kor (a Posta elől) 
Július 21-én szombaton a Magtárban:  10 órakor terítés * 19 órakor 
Cigányzenés társas vacsora a klubtagok részére - zártkörű rendezvény
Augusztus 2-3-án csütörtök - péntek Kétnapos kirándulás Gyulára 
Indulás: 6 órakor (Posta elől)

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. július 16. - hétfő 18.30 óra Helyszín: 
Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. 
u. 2.-6. Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi 
Nóra +36/30/3735953 

BOLHAPIAC 
Bolhapiac őszig minden vasárnap délelőtt a piactéren. Aki teheti, kérjük 
gépkocsi nélkül látogassa, mert kevés a parkolóhely. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.02-08.31. között): hétfőtől 
szombatig 14-18 óra között KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A 
WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR MELLETT 
hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között - JÚLIUS 
ÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN 

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
JÚLIUS 6-15. ALMÁDI NAPOK A WESSELÉNYI STRAND 
ELŐTTI  TÉREN
JÚLIUS 13. PÉNTEK 19:00  OLD RULETT 20:30  RULETT 
EGYÜTTES 22.00  SZTÁRVENDÉG: SZANDI

JÚLIUS 14. SZOMBAT 19.00  RITMUS TÁNC ÉS 
MOZGÁSMŰVÉSZETI  EGYESÜLET 19.30  BALATON FITNESS 
SE 20:30 FG-4  FONOGRÁF EMLÉKZENEKAR 

JÚLIUS 15. VASÁRNAP 19.00 SZTÁRVENDÉG A FOURTISSIMO  
ZENEKAR 20:30 CSOPAK DEMIZSON ALLSTARS  BAND  

JÚLIUS 14., SZOMBAT SZÜNIDEI MATINÉ: FREGOLI 
SZÍNTÁRSULAT A PANNÓNIÁBAN 
JÚLIUS 18-22- IG XXIII. PANNÓNIA KUPA NEMZETKÖZI 
SAKKVERSENY A PANNÓNIÁBAN 
AUGUSZTUS 4., SZOMBAT ALMÁDI TÁJKÉP BIENNÁLÉ 
MEGNYITÓ A MAGTÁRBAN
AUGUSZTUS 3-20. XV. ALMÁDI BORFESZTIVÁL A 
WESSELÉNYI STRAND ELŐTTI  TÉREN
AUGUSZTUS 3. PÉNTEK 19:00  RUBATO BAND 19.30 
BORLOVAGRENDEK BEMUTATKOZÁSA 20:00 ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓ 20.15 KÁPLÁN GYÖRGY ÉNEKES 20:30 KID 
ROCK & ROLL SPORTTÁNC EGYESÜLET  21.00  VIOLIN 
AND WOMEN NÉDÓ OLGA PRÍMADÍJAS HEGEDŰMŰVÉSZ 
KONCERTSHOW 22.00 SZTÁRVENDÉG:PÁPAI JOCI

AUGUSZTUS 4. SZOMBAT 19:00  RUBATO BAND 
20.30  GAZDAG TIBOR ÉS A DR. GROG 22.15 
SZTÁRVENDÉG:SZINETÁR DÓRA

AUGUSZTUS 5. VASÁRNAP 18.00  AZ ASTI BAJOR 
FÚVÓSZENKAR MŰSORA 19:00 RUBATO BAND 20:30  FUN 
THOMAS BAND 22.15  SZTÁRVENDÉG: SINGH VIKI

AUGUSZTUS 6. HÉTFŐ 19:00 BALATONALMÁDI 
NÉPTÁNCMŰHELY 19.20  BOROSTYÁN NÉPDALKÖR 19.30  
RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES 20.30  SWING-SWING 
ZENEKAR 22.15  SZTÁRVENDÉG:MOHAMED FATIMA

AUGUSZTUS 7. KEDD 19.00 CSILLAGNYÍLÁS BALETT 
CSOPORT 19:30 DANCE ACTION TÁNCCSOPORT 20:00 
FRISSON ZENEKAR 22:15 KHALE LULUGYI

AUGUSZTUS 8. SZERDA 19.00 CHOLNOKY 
MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ 19.30 DRÁGAKÖVEK 
HASTÁNCCSOPORT ÉS ARANY TIMI 20.00 THE BLUESBERRY 
BAND & MUCK FERENC 22.15 SZTÁRVENDÉG: PÉTER 
SRAMEK

AUGUSZTUS 9. CSÜTÖRTÖK 19:00 VISION HIP – HOP 
DANCE 19:30 BALATON FITNESS HUNGARY 20.30 VIKTÓRIA 
EGYÜTTES  22.15 SZTÁRVENDÉG:SZŰCS JUDIT
AUGUSZTUS 10. PÉNTEK 19.00 CHRYSTAL FITTNESS 19.30 
DÁVID ROLAND ÉNEKES 20.30 ÚJ BABYLON EGYÜTTES 
-OMEGA TRIBUTE BAN 22.15 SZTÁRVENDÉG: BERECZKY 
ZOLTÁN

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
Balatonalmádi, Móra F. u. 5 • 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

Felvilágosítás: Telefon: Dankó Friderika 20/480-5518, E-mail: bxtse.almádi@gmail.com

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2018. augusztus 19. 

BAUXITKUTATÓ 30 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 66,1, MSTSZ C kat. 40/9, TTT: 45,9
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 7 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy 
– Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy 
(csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK – Zóna 
étterem
Emelkedő: 1057 m  Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 55, MSTSZ D kat. 33/7. TTT: 38,2
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 7 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy 
– Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-
szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK Zóna Étterem 
Emelkedő: 877 m.  Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 43,6, MSTSZ D kat. 26/6,5. TTT: 30,2
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – Malom-
völgy- Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) – Óvári 
messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 681 m.  Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-hegy 
(csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 406 m.  Menetidő: max. 3 óra.
Cél zárása: 17:30 –  
Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 1000 Ft/fő, a 
20 és 10 km-es táv 800 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, diákigazolvány 
felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártya 
felmutatása esetén engedmény 200 Ft/fő.

Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. A 
teljesítménytúrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük. 

Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak. • A 
felsőörsi Civilháznál frissítőt adunk.

A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat megtalálja 
egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

A teljesítménytúránk rendezését támogatja a Balatonalmádi Város Önkormányzata és 
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség.

Dankó Friderika, elnök 
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Mikor-hová-miért?
MIKOR – HOVÁ – MIÉRT? * ALMÁDI ESEMÉNYNAPTÁR 

Programot szervez? Közérdekű információja van? Ossza meg minden almádival! Küldje el a baujsag@gmail.com címre 
minden hónap 25-ig, hogy az Ön híre is megjelenjen az eseménynaptárban! 
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AUGUSZTUS 11. SZOMBAT 19.00 FLASH DANCE 
TÁNCCSOPORT 19.30 AJKAI AEROBIK SPORTEGYESÜLET 
20.30 ROCK-KANOK ZENEKAR 22.15 SZTÁRVENDÉG: SZABÓ 
ÁDÁM

AUGUSZTUS 12. VASÁRNAP 19.00 FREE DANCE 
TÁNCCSOPORT 19.30 WINNERS VERSENYTÁNC EGYESÜLET 
20.00 ROZÉ BÁR MUSIC 22.15 SZTÁRVENDÉG:KÖKÉNY 
ATTILA 

AUGUSZTUS 13. HÉTFŐ 19.00 SERICA FOLK AND ROLL  20.30 
INTERMEZZO LATIN CLUB 22.15 SZTÁRVENDÉG: TAKÁCS 
NICOLAS 

AUGUSZTUS 14. KEDD 19.00 4 QUALITY HIP-HOP 
TÁNCEGYESÜLET   19:30 BONITA SPORTTÁNC EGYESÜLET  
20.30 MOKKA TRIBUTE BAND 22.15 SZTÁRVENDÉG: HEVESI 
TAMÁS

AUGUSZTUS 15. SZERDA 19:00 CSILLAGNYÍLÁS 
BALETTCSOPORT 19:30 FREE DANCE TÁNCCSOPORT 
20.30 HOLYCHICKS NŐI ZENEKAR 22.15 SZTÁRVENDÉG: 
DESPERADO

AUGUSZTUS 16. CSÜTÖRTÖK 19.00 DALLAMVILÁG 
NOSZTALGIA CSOPORT  19.30 FOOTNOTES DANCE 
COMPANY DANCE 20.00 THE BLACKBIRDS-BEATLES 
EMLÉKZENEKAR 22.00 MUSIC SZELLECTION : POLYÁK RITA 
ÉS SZELLE SZILÁRD 
AUGUSZTUS 17. PÉNTEK 19.00 RITMUS TÁNC ÉS 
MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET 19.30  4QUALITY HIP HOP 
TÁNCISKOLA 20.00 TURI LUI BAND 22.15 SZTÁRVENDÉG: 
GRÁCIA HEGEDŰ TRIÓ

AUGUSZTUS 18. SZOMBAT 19.00 OLD RULETT 20.00. RULETT 
EGYÜTTES 22.15 SZTÁRVENDÉG: TOLVAI RENI

AUGUSZTUS 19 . VASÁRNAP 18.30 NYITRAGERENCSÉRI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT 19.30  CARCASSONNE I 
BALETT CSOPORT 20.00  DAL-MA MUSICAL ÉS ZENÉS 
SZÍNPAD 20.30 SZTÁRVENDÉG:ATARU TAIKO * 21.30  
SZTÁRVENDÉG:PÁL DÉNES

AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ 20.00 MISKOLCI ILLÉS 
EMLÉKZENEKAR 21.15 TŰZIJÁTÉK 21.45 ISTVÁN A KIRÁLY 
KONCERTSHOW

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Július 11-én és 18-án  szerdán 16 - 17-ig Ügyelet a Műv. Házban: 
regisztráció a Magtár revüre
Július 20-án pénteken Kirándulás Visegrádra - Leányfaluba Indulás: 
6.30 - kor (a Posta elől) 
Július 21-én szombaton a Magtárban:  10 órakor terítés * 19 órakor 
Cigányzenés társas vacsora a klubtagok részére - zártkörű rendezvény
Augusztus 2-3-án csütörtök - péntek Kétnapos kirándulás Gyulára 
Indulás: 6 órakor (Posta elől)

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. július 16. - hétfő 18.30 óra Helyszín: 
Balatonalmádi – Vörösberény LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. 
u. 2.-6. Információ: Molnár Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi 
Nóra +36/30/3735953 

BOLHAPIAC 
Bolhapiac őszig minden vasárnap délelőtt a piactéren. Aki teheti, kérjük 
gépkocsi nélkül látogassa, mert kevés a parkolóhely. 

Almádiért Közalapítvány Információ: 20/38-38-796 (iroda) 
Balaton Játékpont Balatonalmádi Városház tér 4. 
(Pannónia földszintje) 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és 
vidámság! NYÁRI NYITVA TARTÁS (07.02-08.31. között): hétfőtől 
szombatig 14-18 óra között KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A 
WESSELÉNYI STRANDON A STRANDKÖNYVTÁR MELLETT 
hétfő és csütörtök kivételével minden nap 14-18 óra között - JÚLIUS 
ÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN 

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
JÚLIUS 6-15. ALMÁDI NAPOK A WESSELÉNYI STRAND 
ELŐTTI  TÉREN
JÚLIUS 13. PÉNTEK 19:00  OLD RULETT 20:30  RULETT 
EGYÜTTES 22.00  SZTÁRVENDÉG: SZANDI

JÚLIUS 14. SZOMBAT 19.00  RITMUS TÁNC ÉS 
MOZGÁSMŰVÉSZETI  EGYESÜLET 19.30  BALATON FITNESS 
SE 20:30 FG-4  FONOGRÁF EMLÉKZENEKAR 

JÚLIUS 15. VASÁRNAP 19.00 SZTÁRVENDÉG A FOURTISSIMO  
ZENEKAR 20:30 CSOPAK DEMIZSON ALLSTARS  BAND  

JÚLIUS 14., SZOMBAT SZÜNIDEI MATINÉ: FREGOLI 
SZÍNTÁRSULAT A PANNÓNIÁBAN 
JÚLIUS 18-22- IG XXIII. PANNÓNIA KUPA NEMZETKÖZI 
SAKKVERSENY A PANNÓNIÁBAN 
AUGUSZTUS 4., SZOMBAT ALMÁDI TÁJKÉP BIENNÁLÉ 
MEGNYITÓ A MAGTÁRBAN
AUGUSZTUS 3-20. XV. ALMÁDI BORFESZTIVÁL A 
WESSELÉNYI STRAND ELŐTTI  TÉREN
AUGUSZTUS 3. PÉNTEK 19:00  RUBATO BAND 19.30 
BORLOVAGRENDEK BEMUTATKOZÁSA 20:00 ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓ 20.15 KÁPLÁN GYÖRGY ÉNEKES 20:30 KID 
ROCK & ROLL SPORTTÁNC EGYESÜLET  21.00  VIOLIN 
AND WOMEN NÉDÓ OLGA PRÍMADÍJAS HEGEDŰMŰVÉSZ 
KONCERTSHOW 22.00 SZTÁRVENDÉG:PÁPAI JOCI

AUGUSZTUS 4. SZOMBAT 19:00  RUBATO BAND 
20.30  GAZDAG TIBOR ÉS A DR. GROG 22.15 
SZTÁRVENDÉG:SZINETÁR DÓRA

AUGUSZTUS 5. VASÁRNAP 18.00  AZ ASTI BAJOR 
FÚVÓSZENKAR MŰSORA 19:00 RUBATO BAND 20:30  FUN 
THOMAS BAND 22.15  SZTÁRVENDÉG: SINGH VIKI

AUGUSZTUS 6. HÉTFŐ 19:00 BALATONALMÁDI 
NÉPTÁNCMŰHELY 19.20  BOROSTYÁN NÉPDALKÖR 19.30  
RINGATÓ BALATON TÁNCEGYÜTTES 20.30  SWING-SWING 
ZENEKAR 22.15  SZTÁRVENDÉG:MOHAMED FATIMA

AUGUSZTUS 7. KEDD 19.00 CSILLAGNYÍLÁS BALETT 
CSOPORT 19:30 DANCE ACTION TÁNCCSOPORT 20:00 
FRISSON ZENEKAR 22:15 KHALE LULUGYI

AUGUSZTUS 8. SZERDA 19.00 CHOLNOKY 
MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ 19.30 DRÁGAKÖVEK 
HASTÁNCCSOPORT ÉS ARANY TIMI 20.00 THE BLUESBERRY 
BAND & MUCK FERENC 22.15 SZTÁRVENDÉG: PÉTER 
SRAMEK

AUGUSZTUS 9. CSÜTÖRTÖK 19:00 VISION HIP – HOP 
DANCE 19:30 BALATON FITNESS HUNGARY 20.30 VIKTÓRIA 
EGYÜTTES  22.15 SZTÁRVENDÉG:SZŰCS JUDIT
AUGUSZTUS 10. PÉNTEK 19.00 CHRYSTAL FITTNESS 19.30 
DÁVID ROLAND ÉNEKES 20.30 ÚJ BABYLON EGYÜTTES 
-OMEGA TRIBUTE BAN 22.15 SZTÁRVENDÉG: BERECZKY 
ZOLTÁN

Bauxitkutató Természetjáró SE • Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 
Balatonalmádi, Móra F. u. 5 • 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3.

Felvilágosítás: Telefon: Dankó Friderika 20/480-5518, E-mail: bxtse.almádi@gmail.com

Gyalogos teljesítménytúra kiírás

BAUXITKUTATÓ 30, 25, 20, 10
2018. augusztus 19. 

BAUXITKUTATÓ 30 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 66,1, MSTSZ C kat. 40/9, TTT: 45,9
Indítás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 7 - 9 óráig.  
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy 
– Király-kút – Dellő (karám kapu) – Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy 
(csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK – Zóna 
étterem
Emelkedő: 1057 m  Menetidő: max. 8 óra. 

BAUXITKUTATÓ 25 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 55, MSTSZ D kat. 33/7. TTT: 38,2
Indítás: Balatonalmádi PKKK – Zóna étterem, 7 - 9 óráig. 
Útvonal: Pannónia – Csere-hegy kilátó – Somlyó-hegy kilátó - Lovas – Malom-völgy 
– Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) - Remete-völgy – Ember-
szikla – Malom-völgy – Pannónia KKK Zóna Étterem 
Emelkedő: 877 m.  Menetidő: max. 7 óra.

BAUXITKUTATÓ 20 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 43,6, MSTSZ D kat. 26/6,5. TTT: 30,2
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Csere-hegyi kilátó – Somlyó-hegy kilátó – Lovas – Malom-
völgy- Felsőörs, Civilház – Pityorka dűlő – Felső-hegy (csőkilátó) – Óvári 
messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 681 m.  Menetidő: max. 5 óra.

BAUXITKUTATÓ 10 km: 
Minősítési pontérték: MTSZ 23,1, MSTSZ E kat. 14/4. TTT: 16,1
Indulás: Balatonalmádi PKKK - Zóna étterem, 9 - 11 óráig.
Útvonal: Pannónia – Köcsi-tó – Nagy-kő-orr – Csere-hegyi kilátó – Felső-hegy 
(csőkilátó) – Óvári messzelátó – Pannónia – Zóna étterem 
Emelkedő: 406 m.  Menetidő: max. 3 óra.
Cél zárása: 17:30 –  
Térkép: Balaton és környéke, Balaton-felvidék.

Hozzájárulás a rendezési költségekhez: 30 és a 25 km-es táv - 1000 Ft/fő, a 
20 és 10 km-es táv 800 Ft/fő. Érvényes MTSZ, TTT, MSTSZ kártya, diákigazolvány 
felmutatása esetén engedmény: 100 Ft/fő. Érvényes Magyar Turista kártya 
felmutatása esetén engedmény 200 Ft/fő.

Sportorvosi engedély nem kell, de a túrákon mindenki saját felelősségére indul. A 
rendező szervektől, ill. a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem igényelhető. A 
teljesítménytúrát garantáltan – időjárástól függetlenül – megrendezzük. 

Az indulók útvonalvázlattal ellátott ellenőrző lapot, a teljesítők kitűzőt kapnak. • A 
felsőörsi Civilháznál frissítőt adunk.

A teljesítménytúránkkal kapcsolatos változásokat, fontosabb információkat megtalálja 
egyesületünk honlapján: www.bxtse.hu.

A teljesítménytúránk rendezését támogatja a Balatonalmádi Város Önkormányzata és 
Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség.

Dankó Friderika, elnök 
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MIBEN FEREDŐZTEK ELEINK?
Majdhogynem közfelzúdulást váltott ki pár évvel ezelőtti cikkem 

a balatoni fürdéskultúráról. Azt találtam ugyanis írni, hogy a Római 
Birodalom ideszakadt helytartói és háztartásukkal és katonáikkal 
egyetemben a közhiedelemmel ellentétben nem kedvelték a forró 
mediterrán vizek után a hűvösebb Balatont. Erről tanúskodnak a 
villáikban rendre előkerülő padlófűtési meg-oldásaik, amelyeket ők 
hypocaustum néven ismertek. Az északi provinciákban - ide számí-
tott Pannónia -  meleg levegőt keringettek és a padló néha olyan 
forró volt, hogy kis cipőt kellett viselni az égési sebek elkerülése 
okán. Nálunk a Magtár utcában kerültek elő régi római vízveze-
ték darabjai, de a nagyfokú beépítettség miatt alig maradt egyéb 
összefüggő lelet. Másutt azért sokkal élelmesebbek a helyiek, mert 
például Galerius római császárról nevezték el a vadonatúj élmény-
fürdőjüket. A balácai Villa Romana azonban hű képet ad, hogy 
nagyjából milyenek lehetettek nálunk a Lokhegyen épített római 
épületek egykoron.

Ezért is találtam megmosolyogtatónak azt a világhálón található 
felvetést, hogy Seuso és népe itt a közelben, Kenesén fürdőzgetett, 
mivel légvonalban az volt a legközelebb Polgárdihoz, ahol az a híres 
elásott kincs darabjai előkerültek. A legismertebb tálon talált ábrá-
zolás pedig inkább egy szabadtéri lakomázást örökít meg mintsem 
önfeledt feredőzést.

Sem a tatárjárás, sem pedig a török hódoltság hosszú időszaka 
nem kedvezett a fürdőkultúra kialakulásának, így azzal csak a Rá-
kóczi Szabadságharc után találkozunk. Az anyagi ágon veszprémi 
származású tudós, Bél Mátyás emlékezik meg 1730-ban a „förödi” 
dolgokról, ahol kettős savanyúvízkút volt és az egyiket inkább ivás-
ra, a másikat pedig fürdésre találták hasznosnak. Ehhez az utóbbi 
kúthoz ragasztottak egy kis épületet, ahol a savanyúvizet melegítet-
ték a fürdéshez. Ezt azért inkább a módosabb vendégek engedhet-
ték meg maguknak, mert a szegényebbek a közeli zánkai Vérfürdőn 
üdültek föl. Igaz, hogy még Füreden is – amely az eredeti fürjes 
helyből lépett elő Föröd, Fördő majd pedig Füred településsé – a 
szétszórtan felütött sátrakban laktak ezek a gazdagabb fürdőzők. 
Annak a taglalásába most ne menjünk bele, hogy sokan a savanyú-
víz helyett inkább a jóféle borokat fogyasztották, de 100 év múlva 
az idelátogató angol utazó, John Paget már divatos kis fürdőhelynek 
nevezi, ahová érdemes ellátogatni, mert a környező táj gyönyörű, a 
társaság pedig barátságos és kellemes.

Mindebből az tűnik ki, hogy a Balatonban jobbára csak a XIX. 
század közepétől kezdtek el fürdeni az emberek és Füred olyan hír-
névre hágott, hogy hirtelen 26 település vette föl a nevét.

Aki nem hiszi, nézze csak meg az Árvafüredtől Biharfüreden, 
Dunafüreden és Mátrafüreden át Tiszafüredig ívelő idegenforgalmi 
szivárványt. A mi Káptalanfüredünk és Tátrafüred talán a legszebb 
az összes között...

***
Mondhatnánk, nagyjából eddig tart egy férfi fürdési érdeklő-

dése, ami persze nem igaz, de a hölgyek kedvéért bővíteni kell a 
miben kérdésre adott válaszomat. Konkrétabban: milyen ruhában 
fürödtek dédszüleink és nagyszüleink? Nem intézhetjük el azzal a 
kategorikus kijelentéssel, hogy ők még a fürdéshez öltöztek, gyer-
mekeink és unokáink pedig már vetkőznek a fürdéshez. Az újból 
divatos retro-fürdőrucik között azért még a legkonzervatívabbak 
sem vennék fel azokat a darabokat, amelyekben Almádi-fürdő úri 
közönsége pompázott. A Balatonalmádi anno I. kötetéből csak két 
korai fényképet választva, legott meggyőződhetünk arról, hogy 15 
év alatt mennyire merész lett a viselet. 1905-ben még kalappal, 
920-ban pedig majdhogynem merészen. Nem a Zsófia szanatóri-
um apácáira gondoltunk természetesen, mert ők külön fürödtek 
egy gémeskút szerű szerkezettel, amire fonott kosár volt szerelve. 
Egy nyaktól-bokáig tartó ornátusban beleültek a kosárba, amelyet a 
személyzet utána beleengedett a vízbe és tüstént lehetett lubickolni. 
Egy kis pancsolás után pedig ugyanabban ki is emelték őket, de ezt 
csak elbeszélés után tudjuk, mivel fényképezése akkoriban teljesség-
gel lehetetlen volt...

Jómagam immár 73 fürdőidényre tekinthetek vissza, mert szü-
leimmel körbelaktuk a Balatont. Szemesen, Szárszón, Györökön 
mindig más volt fürdőruha: a kezdeti nagy, fekete dinamó-gatyától, 
a majdnem örökéletű fecskén át, egészen a bermuda nadrágig. El-el-
látogattam azért Boglárra és Földvárra, gimnazistaként Keszthelyen 
grasszáltam a strandokon -  ha olykor-olykor beengedtek. Bevillant 
néha, hogy régi időkben a ciszterci atyák a gimnázium harmadik 
emeletéről távcsővel pásztázták a partokat a titokban feredőző diá-
kok után, de bennünket már csak csónaktelepen egzecíroztak. Első 
volt a csónaképítés, utána jöhetett a pancsolás.  Este már nem kel-
lett fürdőruha, mert akkor a villogó divatja járta. Költői szép neve 
volt ennek a mezítelen fürdőzésnek, mert a holdfény sejtelmesen 
villogott a sápadt, napfénytől elrejtett fenekeken. A rosszemlékű 
NDK-ban bezzeg nappal is lehetett, sok osztálytársam az FKK-
strandokról álmodozott, amíg nudista néven be nem gyűrűzött ez 
is Pest környéki tavakra, meg Vonyarcvashegyre.

Generációm tagjai valahol előfutárai lehettek a későbbi bikini, 
monokini és tanga irányzatnak, de a háromszög és egyéb raffinált 
„dress-tease” már csak tanár koromban kezdte borzolni a kedé-
lyeket. Ez a fura angol szó a vetkőző bárokból terjedt tova, ahol a 
strip-tease már „uncsi” volt és a kiváncsi kuncsaftok egy színpad-
ra meztelenül belépő hölgy drámai felöltözésének lehettek fizetős 
szemtanúi. Mindez ingyen tevődött át a magyar strandokra, mert 
aki a kabint drágállotta, az egy kisebb-nagyobb törülköző segítségé-
vel tette majdnem ugyanezt. Még itt Almádiban is arra figyelt föl 
a tantestület, ha a fiúk engedély nélkül, de csapatosan rohantak a 
strandra, akkor a Wesselényin monokinis lányok tartottak ingyen 
bemutatót. 

Mindezek után mit tudok én tanácsolni a fürdőzőknek a főidény 
kellős közepén? Akármit mondanék, a Balatont tenném az első 
mondatba. A másodikba viszont egy sokat tapasztalt úszómester 
természettudományos ihletésű tanácsát tenném: „Mindig mög kell 
számolni, hogy hányszor bukunk a víz alá és hányszor jövünk föl. 
Ha ez az eredmény nem osztható kettővel, akkor nehogy levegőt 
vegyünk!”

Czuczor Sándor

Fürdőruha szemle - 1920  
Forrás: Balatonalmádi anno I. kötete

„A teljesség felé”
(…vagy inkább vegyeskari vegyes?)

„Egy roppant kétséges eljárást fogok alkalmazni: őszinte leszek.” 
(Esterházy Péter)

Az almádi vegyeskar évadzáró koncertje (Tavaszi ének) nem szolgált 
negatív szenzációval – az átkosban ez a szókapcsolat állt a ’botrány’ he-
lyén –, ám nem maradt adós kalamitásokkal, icurka zűrzavarkákkal 
és hirtelen kényelmetlenségekkel. Leginkább az elején. Nem műkö-
dött a mikrofon, így Majbó Judit bevezető szavai már a (képzeletbeli) 
orkeszternél elhaltak. Sir Hopkins szavaihoz nem illik a kiabálás… 
Mire a hallgatóság érces hangon követelte: „Nem halljuk!”, „Hango-
sabban!”. Judit közelebb lépett a széksorokhoz, ekkor elcsöndesült a 
terem. Nem mintha jóval hangosabban folytatta volna – de neki, eb-
ből a távolságból már felismerhetővé váltak a bekiabáló arcok. (Ó, az 
az áldott proxémika!...) Ráadásul a fürediek műsora közben kialudt 
a mennyezeti világítás. Valaki, a terem végében a falnál támaszkodók 
közül nekidőlt a villanykapcsoló(k)nak. Félhomály, vihar előtti szag, 
a karnagy kottáját mobiltelefonnal világítják meg, a kapcsolók körül 
már senki. Teltek-múltak a percek, végre újraprogramozták a késlelte-
tett fényerejű lámpasort. Az önkéntesek. Mert aznap sem mikrofon-
felelősre, sem lámpagyújtogató (oltogató?) specialistára nem futotta. 
Ugyan mire is kellhetnék a mentőmellény egy szárazdokkban?

A koncert igen változatosra sikeredett. A temperamentumos 
Zemenné Horváth Orsolya (jó zongorista!) képes egy kórust kimoz-
dítani az érdektelen korrektségből; az általa karnagyolt balatonfüredi-
ek szép, kiegyensúlyozott hangzásába itt-ott már bele tudta szuggerál-
ni az őt a muzsikával eljegyző szenvedélyt. Vörösmart (Horvátország) 
női kara egyszólamú (nép)dalokat hozott, amelyeket hol vidáman, 
incselkedve, hol drámai erővel zengtek el. Vezetőjük, Pécsi Mária 
maga is beállt a sorba, belülről irányította az összeszokott, egységes 
megszólalást. Az egy dalcsokorra bekapcsolódó hegedű-brácsa kíséret 
igazi csemegének bizonyult. A siófoki férfi dalkör „mennydörgése” 
számomra mindig a maori énekes harci tánc – a ’haka’ – dinamikáját 
idézi. (Legismertebb megszólaltatója az új-zélandi rögbi válogatott.) 
Karnagyuk, Lovrek Károly magabiztos show-man, (költői túlzással) 
egy vidor felhőcskéről vetett zabolát a férfikarban tomboló hangvihar-
ra. Az almádi vegyeskar műsorválasztása – mint általában – sokszínű 
és igényes volt. Előfordultak intonációs bizonytalanságok (ilyenkor a 
siófoki karnagy huzigálta a fülcimpáját), és árnyalt, mondhatni a zene 
érzékiségét művészien közvetítő megoldások. Ők voltak – vélemé-
nyem szerint – a koncert legsokoldalúbb, s talán a legtöbb tartalékkal 
rendelkező gárdája (vezetőjük Kovácsné Nagy Márta). Hozzáteszem, 
hogy műsorukhoz a vendégfellépők színvonalas zenei környezetet te-
remtettek.

A vörösmarti női kar már korábban, pár nappal a koncert előtt 
megérkezett. Ugyanis ők következtek soron: az almádi vegyeskarral 
felváltva látogatják egymást, testvér-kórusi alapon. Voltak is közös 
programok bőséggel, amelyekről itt, krónikásként be tudok szá-
molni. Kezdődött Hegyestűvel. Ez egy nyolcmillió évvel ezelőtti 
vulkanikus tevékenység maradványa. Elkopott és fekete, összefőtt 

óriás spagettiként a tájba szúrt ex-lávadugó, háromszázhúsz méteres 
fennhéjázással. Ide lettek invitálva a vörösmarti hölgyek, s akik fel-
kaptattak a földbevájt szerpentinen, jutalomból beláthatták a tájat. 
A lent maradtak viszont a „hegy” csúcsáról szélnek eresztett alkalmi 
kántálást (oroszlánrészem volt benne!) sem hallhatták. Balatonfüre-
den a sétahajózás ápolta idegrendszerünket. Az első balatoni sétahajó, 
a Kisfaludy Sándorról elnevezett, felújított gőzös (ma dízelmotorok 
hajtják) fedélzetén tettünk egy komótos, majd egyre gyorsuló kört a 
part mentén. A kéjutazáshoz járt egy kávé, és a hajófenékben egy di-
orámákat felvonultató kiállítás. Nekünk pluszban akadt még (hazai) 
pogácsánk és borunk, bár ez utóbbiból igazi kóstolót Borsi Lőrinc 
szőlőjében kaptunk. Öreg pince (1899), öreg meggyfa, örökifjú, ba-
rátságos gazda. Megérdemelt idill. A vörösmartiak a hűsben, tágas 
karéjban egy kőpadkán, az almádiak szétszórva, mint pörc a csuszán. 
A szőlős alatt, a „völgyben” dolguk után futkosó autók, de fentebb, 
a dalidózok körében állni látszott az idő. Amikor az utolsó napon, a 
búcsú perceiben a vörösmartiak és az almádiak együtt énekelték az 
Isten áldja meg a magyart, no, erre még a közeli vendéglőből is előjött 
Stokinger kolléga, a fehérvári Vörösmarty társaságból, karján frissen 
keresztelt unokájával. Hallgattuk az éneket, meg csudálkoztunk a mi 
véletlen találkozásunkon. Olyan Krúdy-s volt az egész. (Elsőrendű 
szépség.)

Akkor pár szó a szezon végéről. (Pedig érzem, most kezdek belelen-
dülni…) Budapest, Erkel színház, DalárNap, Balatonalmádi Város 
Vegyeskara (is). Csak az interneten láthattam-hallhattam a mieink 
műsorát; ehhez kapcsolnék egy rossz meg egy jó hírt. Legyünk túl… 
Kár, hogy ezt a kitűnő kezdeményezést gyenge dramaturgiával tá-
lalták a szervezők. Az Erkel színpadának rendezői jobbján ücsörgött 
(polgári enteriőrben) egy farmeres-zakós, jövő-menő, lezser szóvivő, 
és egy decens szakértő. Csacsogtak, csevegtek, kórus bejött (karnagy 
nevét eltévesztették, akárcsak tavaly), a végén elbámultak, hogy hon-
nan is vehették az utolsó szám kottáját. Hát hogy a közismert Ko-
dály-gyűjteményből, a pirosból? Ahá, szóval – így a tudósabb –, hm, 
nahát, izé. És nekik a sok zeneakadémiai tanulmány során, hadd ne 
mondja…

A jó hír: pompásan szólt 
a kórus. Mondjuk ki végre: 
az évekkel ezelőtti válság, a 
kettészakadás után sokáig 
lappanghatott az érzés a ta-
gokban, hogy valaminek, 
valami egykori nagynak 
csak a felét jelentik. Ők képviselik a maradékot; ők a régi dicsőség 
örökösei. És amikor hallgattam az Erkelben készült felvételt, rádöb-
bentem, hogy ez a kórus már teljes. Saját jogon egész, és önálló zenei 
személyiséggel rendelkezik. Ez óriási dolog, a visszanyert „valamiság”. 
Balatonalmádinak van teljes értékű saját vegyeskara (megint?), a vá-
rosban és a környéken élők büszkén járhatnak a koncertjeikre. (Bele-
értve a város elöljáróit is, akik közül – sajnos – egy sem jelent meg a 
legutóbbi hangversenyen; nyilván bokros teendőik okán.)

Befejezésül még valami vallomásszerűt a Balatonról. Arról, hogy 
mit hallok bele az itteni kórusok muzsikájába. Babits írja Ninivéről, 
hogy olyan, mint egy lustán elterülő nagyvad. A Balaton ennél sokkal 
békésebb, hadd ne mondjam ártatlanabb élőlény. (Ezt a kimért vitali-
tást a Kisfaludy oldalát ringató víztömegen láttam.) De ha a formából 
és a lényegből indulunk ki, akkor sem tévesztjük el a metaforát: igen, 
a Balaton egy hosszanti foltban elterülő folyékony történelem. Régi-
ségben és szépségben alighanem megelőzi Ninive-Budapestet. Ezek 
futó benyomások, de hisz emberként mindössze erre és ennyire volt/
van időm. (Hé, almádi kóristák! Várom az őszi rajtot!)

Fotó: Töltési Erzsébet
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MIBEN FEREDŐZTEK ELEINK?
Majdhogynem közfelzúdulást váltott ki pár évvel ezelőtti cikkem 

a balatoni fürdéskultúráról. Azt találtam ugyanis írni, hogy a Római 
Birodalom ideszakadt helytartói és háztartásukkal és katonáikkal 
egyetemben a közhiedelemmel ellentétben nem kedvelték a forró 
mediterrán vizek után a hűvösebb Balatont. Erről tanúskodnak a 
villáikban rendre előkerülő padlófűtési meg-oldásaik, amelyeket ők 
hypocaustum néven ismertek. Az északi provinciákban - ide számí-
tott Pannónia -  meleg levegőt keringettek és a padló néha olyan 
forró volt, hogy kis cipőt kellett viselni az égési sebek elkerülése 
okán. Nálunk a Magtár utcában kerültek elő régi római vízveze-
ték darabjai, de a nagyfokú beépítettség miatt alig maradt egyéb 
összefüggő lelet. Másutt azért sokkal élelmesebbek a helyiek, mert 
például Galerius római császárról nevezték el a vadonatúj élmény-
fürdőjüket. A balácai Villa Romana azonban hű képet ad, hogy 
nagyjából milyenek lehetettek nálunk a Lokhegyen épített római 
épületek egykoron.

Ezért is találtam megmosolyogtatónak azt a világhálón található 
felvetést, hogy Seuso és népe itt a közelben, Kenesén fürdőzgetett, 
mivel légvonalban az volt a legközelebb Polgárdihoz, ahol az a híres 
elásott kincs darabjai előkerültek. A legismertebb tálon talált ábrá-
zolás pedig inkább egy szabadtéri lakomázást örökít meg mintsem 
önfeledt feredőzést.

Sem a tatárjárás, sem pedig a török hódoltság hosszú időszaka 
nem kedvezett a fürdőkultúra kialakulásának, így azzal csak a Rá-
kóczi Szabadságharc után találkozunk. Az anyagi ágon veszprémi 
származású tudós, Bél Mátyás emlékezik meg 1730-ban a „förödi” 
dolgokról, ahol kettős savanyúvízkút volt és az egyiket inkább ivás-
ra, a másikat pedig fürdésre találták hasznosnak. Ehhez az utóbbi 
kúthoz ragasztottak egy kis épületet, ahol a savanyúvizet melegítet-
ték a fürdéshez. Ezt azért inkább a módosabb vendégek engedhet-
ték meg maguknak, mert a szegényebbek a közeli zánkai Vérfürdőn 
üdültek föl. Igaz, hogy még Füreden is – amely az eredeti fürjes 
helyből lépett elő Föröd, Fördő majd pedig Füred településsé – a 
szétszórtan felütött sátrakban laktak ezek a gazdagabb fürdőzők. 
Annak a taglalásába most ne menjünk bele, hogy sokan a savanyú-
víz helyett inkább a jóféle borokat fogyasztották, de 100 év múlva 
az idelátogató angol utazó, John Paget már divatos kis fürdőhelynek 
nevezi, ahová érdemes ellátogatni, mert a környező táj gyönyörű, a 
társaság pedig barátságos és kellemes.

Mindebből az tűnik ki, hogy a Balatonban jobbára csak a XIX. 
század közepétől kezdtek el fürdeni az emberek és Füred olyan hír-
névre hágott, hogy hirtelen 26 település vette föl a nevét.

Aki nem hiszi, nézze csak meg az Árvafüredtől Biharfüreden, 
Dunafüreden és Mátrafüreden át Tiszafüredig ívelő idegenforgalmi 
szivárványt. A mi Káptalanfüredünk és Tátrafüred talán a legszebb 
az összes között...

***
Mondhatnánk, nagyjából eddig tart egy férfi fürdési érdeklő-

dése, ami persze nem igaz, de a hölgyek kedvéért bővíteni kell a 
miben kérdésre adott válaszomat. Konkrétabban: milyen ruhában 
fürödtek dédszüleink és nagyszüleink? Nem intézhetjük el azzal a 
kategorikus kijelentéssel, hogy ők még a fürdéshez öltöztek, gyer-
mekeink és unokáink pedig már vetkőznek a fürdéshez. Az újból 
divatos retro-fürdőrucik között azért még a legkonzervatívabbak 
sem vennék fel azokat a darabokat, amelyekben Almádi-fürdő úri 
közönsége pompázott. A Balatonalmádi anno I. kötetéből csak két 
korai fényképet választva, legott meggyőződhetünk arról, hogy 15 
év alatt mennyire merész lett a viselet. 1905-ben még kalappal, 
920-ban pedig majdhogynem merészen. Nem a Zsófia szanatóri-
um apácáira gondoltunk természetesen, mert ők külön fürödtek 
egy gémeskút szerű szerkezettel, amire fonott kosár volt szerelve. 
Egy nyaktól-bokáig tartó ornátusban beleültek a kosárba, amelyet a 
személyzet utána beleengedett a vízbe és tüstént lehetett lubickolni. 
Egy kis pancsolás után pedig ugyanabban ki is emelték őket, de ezt 
csak elbeszélés után tudjuk, mivel fényképezése akkoriban teljesség-
gel lehetetlen volt...

Jómagam immár 73 fürdőidényre tekinthetek vissza, mert szü-
leimmel körbelaktuk a Balatont. Szemesen, Szárszón, Györökön 
mindig más volt fürdőruha: a kezdeti nagy, fekete dinamó-gatyától, 
a majdnem örökéletű fecskén át, egészen a bermuda nadrágig. El-el-
látogattam azért Boglárra és Földvárra, gimnazistaként Keszthelyen 
grasszáltam a strandokon -  ha olykor-olykor beengedtek. Bevillant 
néha, hogy régi időkben a ciszterci atyák a gimnázium harmadik 
emeletéről távcsővel pásztázták a partokat a titokban feredőző diá-
kok után, de bennünket már csak csónaktelepen egzecíroztak. Első 
volt a csónaképítés, utána jöhetett a pancsolás.  Este már nem kel-
lett fürdőruha, mert akkor a villogó divatja járta. Költői szép neve 
volt ennek a mezítelen fürdőzésnek, mert a holdfény sejtelmesen 
villogott a sápadt, napfénytől elrejtett fenekeken. A rosszemlékű 
NDK-ban bezzeg nappal is lehetett, sok osztálytársam az FKK-
strandokról álmodozott, amíg nudista néven be nem gyűrűzött ez 
is Pest környéki tavakra, meg Vonyarcvashegyre.

Generációm tagjai valahol előfutárai lehettek a későbbi bikini, 
monokini és tanga irányzatnak, de a háromszög és egyéb raffinált 
„dress-tease” már csak tanár koromban kezdte borzolni a kedé-
lyeket. Ez a fura angol szó a vetkőző bárokból terjedt tova, ahol a 
strip-tease már „uncsi” volt és a kiváncsi kuncsaftok egy színpad-
ra meztelenül belépő hölgy drámai felöltözésének lehettek fizetős 
szemtanúi. Mindez ingyen tevődött át a magyar strandokra, mert 
aki a kabint drágállotta, az egy kisebb-nagyobb törülköző segítségé-
vel tette majdnem ugyanezt. Még itt Almádiban is arra figyelt föl 
a tantestület, ha a fiúk engedély nélkül, de csapatosan rohantak a 
strandra, akkor a Wesselényin monokinis lányok tartottak ingyen 
bemutatót. 

Mindezek után mit tudok én tanácsolni a fürdőzőknek a főidény 
kellős közepén? Akármit mondanék, a Balatont tenném az első 
mondatba. A másodikba viszont egy sokat tapasztalt úszómester 
természettudományos ihletésű tanácsát tenném: „Mindig mög kell 
számolni, hogy hányszor bukunk a víz alá és hányszor jövünk föl. 
Ha ez az eredmény nem osztható kettővel, akkor nehogy levegőt 
vegyünk!”

Czuczor Sándor

Fürdőruha szemle - 1920  
Forrás: Balatonalmádi anno I. kötete

„A teljesség felé”
(…vagy inkább vegyeskari vegyes?)

„Egy roppant kétséges eljárást fogok alkalmazni: őszinte leszek.” 
(Esterházy Péter)

Az almádi vegyeskar évadzáró koncertje (Tavaszi ének) nem szolgált 
negatív szenzációval – az átkosban ez a szókapcsolat állt a ’botrány’ he-
lyén –, ám nem maradt adós kalamitásokkal, icurka zűrzavarkákkal 
és hirtelen kényelmetlenségekkel. Leginkább az elején. Nem műkö-
dött a mikrofon, így Majbó Judit bevezető szavai már a (képzeletbeli) 
orkeszternél elhaltak. Sir Hopkins szavaihoz nem illik a kiabálás… 
Mire a hallgatóság érces hangon követelte: „Nem halljuk!”, „Hango-
sabban!”. Judit közelebb lépett a széksorokhoz, ekkor elcsöndesült a 
terem. Nem mintha jóval hangosabban folytatta volna – de neki, eb-
ből a távolságból már felismerhetővé váltak a bekiabáló arcok. (Ó, az 
az áldott proxémika!...) Ráadásul a fürediek műsora közben kialudt 
a mennyezeti világítás. Valaki, a terem végében a falnál támaszkodók 
közül nekidőlt a villanykapcsoló(k)nak. Félhomály, vihar előtti szag, 
a karnagy kottáját mobiltelefonnal világítják meg, a kapcsolók körül 
már senki. Teltek-múltak a percek, végre újraprogramozták a késlelte-
tett fényerejű lámpasort. Az önkéntesek. Mert aznap sem mikrofon-
felelősre, sem lámpagyújtogató (oltogató?) specialistára nem futotta. 
Ugyan mire is kellhetnék a mentőmellény egy szárazdokkban?

A koncert igen változatosra sikeredett. A temperamentumos 
Zemenné Horváth Orsolya (jó zongorista!) képes egy kórust kimoz-
dítani az érdektelen korrektségből; az általa karnagyolt balatonfüredi-
ek szép, kiegyensúlyozott hangzásába itt-ott már bele tudta szuggerál-
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óriás spagettiként a tájba szúrt ex-lávadugó, háromszázhúsz méteres 
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Akkor pár szó a szezon végéről. (Pedig érzem, most kezdek belelen-
dülni…) Budapest, Erkel színház, DalárNap, Balatonalmádi Város 
Vegyeskara (is). Csak az interneten láthattam-hallhattam a mieink 
műsorát; ehhez kapcsolnék egy rossz meg egy jó hírt. Legyünk túl… 
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lalták a szervezők. Az Erkel színpadának rendezői jobbján ücsörgött 
(polgári enteriőrben) egy farmeres-zakós, jövő-menő, lezser szóvivő, 
és egy decens szakértő. Csacsogtak, csevegtek, kórus bejött (karnagy 
nevét eltévesztették, akárcsak tavaly), a végén elbámultak, hogy hon-
nan is vehették az utolsó szám kottáját. Hát hogy a közismert Ko-
dály-gyűjteményből, a pirosból? Ahá, szóval – így a tudósabb –, hm, 
nahát, izé. És nekik a sok zeneakadémiai tanulmány során, hadd ne 
mondja…

A jó hír: pompásan szólt 
a kórus. Mondjuk ki végre: 
az évekkel ezelőtti válság, a 
kettészakadás után sokáig 
lappanghatott az érzés a ta-
gokban, hogy valaminek, 
valami egykori nagynak 
csak a felét jelentik. Ők képviselik a maradékot; ők a régi dicsőség 
örökösei. És amikor hallgattam az Erkelben készült felvételt, rádöb-
bentem, hogy ez a kórus már teljes. Saját jogon egész, és önálló zenei 
személyiséggel rendelkezik. Ez óriási dolog, a visszanyert „valamiság”. 
Balatonalmádinak van teljes értékű saját vegyeskara (megint?), a vá-
rosban és a környéken élők büszkén járhatnak a koncertjeikre. (Bele-
értve a város elöljáróit is, akik közül – sajnos – egy sem jelent meg a 
legutóbbi hangversenyen; nyilván bokros teendőik okán.)

Befejezésül még valami vallomásszerűt a Balatonról. Arról, hogy 
mit hallok bele az itteni kórusok muzsikájába. Babits írja Ninivéről, 
hogy olyan, mint egy lustán elterülő nagyvad. A Balaton ennél sokkal 
békésebb, hadd ne mondjam ártatlanabb élőlény. (Ezt a kimért vitali-
tást a Kisfaludy oldalát ringató víztömegen láttam.) De ha a formából 
és a lényegből indulunk ki, akkor sem tévesztjük el a metaforát: igen, 
a Balaton egy hosszanti foltban elterülő folyékony történelem. Régi-
ségben és szépségben alighanem megelőzi Ninive-Budapestet. Ezek 
futó benyomások, de hisz emberként mindössze erre és ennyire volt/
van időm. (Hé, almádi kóristák! Várom az őszi rajtot!)

Fotó: Töltési Erzsébet
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Sikeres rendezvényekkel indult 
útjának a „Vörösberény program 2018.”

A terveknek megfelelően június 25-én a Vörösberényi Festőiskola 
növendékei és tanárai birtokba vették a szépen felújított és felsze-
relt Magtár épületét, és a Kolostorban berendezett műtermet, hogy 
aztán tíz napig az alkotás örömeinek és kemény munkájának adják 
át magukat. 

Június 29-én zsúfolásig megtelt a nagyterem érdeklődőkkel, akik 
alig várták, hogy megszólaljon az emelvényen magasló, új fejleszté-
sű és híressé vált Bogányi zongora. 

Premier volt ez a javából. Egy új, kulturális rendezvény helyszín-
nel lett gazdagabb a város. 

Először Kerényi Imre Kossuth- és Jászai díjas rendező, a program 
szellemi atyja köszöntötte a megjelenteket. Örömét fejezte ki, hogy 
ilyen sokan meghallották a hívó szót, s eljöttek a kultúra helyi ün-
nepére. 

Majd megszólalt az áramvonalas „csodazongora”, tapsvihar kö-
szöntötte Bogányi Gergely Liszt Ferenc- és Kossuth díjas zongora-
művész által előadott Rákóczi indulót. 

Bogányi művész úr meglepetés vendéget is hozott: Boros Misit, a 
2014-es Virtuózok kicsik korcsoportjának győztesét, aki azóta sokat 
nőtt, és ismertté vált a világ számos koncerttermében. Schubert-
játéka elvarázsolta a hallgatóságot. Vendég volt Veress Ábel zongo-
raművész is, akinek érett Chopin előadása áhítatos csendet, aztán 
vastapsot eredményezett. Bogányi Gergely zárásként előadott Liszt 
darabját, a  II. Rapszódiát felállva tapsolta meg a közönség. 

Július 3-án a Veszprémi Petőfi Színház műszaki stábja néhány óra 
alatt igazi színházat varázsolt a Magtárba, hogy aztán Váradi Esz-
ter Sára és Keller János szereplésével Hargitai Iván által rendezett 
Jövőre veled, ugyanitt című romantikus vígjátékkal avassák fel a 
Vörösberényi Magtárszínházat. Teltház, zúgó, álló vastaps, fergete-
ges siker volt a színészek és a színház jutalma. 

A városé és a közönség jutalma pedig a Magtár lehetőségeinek 
sokszínűsége, ami most egy hét alatt három arcát mutatta meg. 

Kovács Piroska Rózsa 

Újraéledt a művészélet Vörösberényben
„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”

Gr. Széchenyi István idézetének szellemében megvalósult a Ke-
rényi Imre által vezetett Vörösberény-Program 2018 első állomása 
a Vörösberényi Festőiskola, melynek célja a régi Vörösberényi Mű-
vésztelep hagyományainak ápolása volt. Jún. 24. és júl. 4. között 
13 környékbeli diák vehetett részt abban a fantasztikus élményt 
nyújtó táborban, ahol Borsné Simon Györgyi művésztanár, Fábi-
án László grafikusművész oktatták őket valamint Veszeli Lajos fes-
tőművész, aki a klasszikus festést irányította. Ő azt szerette volna 

elérni, hogy a gyerekek munkáiba bekerüljenek a vörösberényi mo-
tívumrendszerek. Impozáns látványt nyújtottak a szalmakalappal és 
festőállvánnyal festegető gyermekek az erődített templom mögöt-
ti templomgyöpön. A település lakói megelégedéssel nyugtázták, 
hogy újra feléled a művészélet és süteménnyel kínálták a fiatalokat.  
A foglakozások közötti programok is minden szállal a képzőművé-
szethez kötődtek. Az utolsó este Szentesi István farmján egy vidám 
szalonnasütés fokozta a jó hangulatot. A festőiskola csúcspontja 
a Magtárban tartott 
zárórendezvény volt, 
ahol a tanárok, művé-
szek, a gyerekek és a 
magtár dolgozói egy im-
pozáns kiállítást hoztak 
létre, amit  a nagyszámú 
érdeklődők örömmel 
fogadtak. A sikert bizo-
nyítja a diákok pozitív 
véleménye is, miszerint 
újra szeretnének részt 
venni egy hasonló programban. 

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, 
aki azt látta, hogy honnan indultunk el.” 

(Jókai Mór)

Képekben a 2018. évi Péter Pál napi vigadalom
Fotó: Boross Péter
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Dicsérjük együtt az Urat! 
Böjte Csaba és a gyermekkórus újra missziós úton 
Balatonalmádiban  

Böjte Csaba ferences szerzetes írja honlapján: „Szeretettel készü-
lünk a  Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral a VI. Balatoni 
Csillagösvényre, remélem, sokan fogjuk együtt dicsérni az Urat, aki 
életünk legértékesebb ajándékát adta, a mi drága családunkat! Ez 
alkalommal, mivel a Családok Évét ünnepeljük, a szentmisékben 
szeretteinkért akarunk imádkozni, drága hozzátartozóinkkal való 
kapcsolatainkat szeretnénk átelmélkedni, megújítani! 

Szeretettel várunk!”

A VI. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-
ba ferences szerzetes, a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkarral idén négy Veszprém megyei települést is 
felkeres:
Július 19, csütörtök,18 óra  Balatonfüred - Koloska völgy, szent-
mise
Július 20, péntek,18 óra Balatonalmádi, Hungarikum fesztivál, 19 
óra szentmise a Zenepavilonnál (esőhelyszín: Szent Imre templom)
Július 22, vasárnap 10 óra  Balatonfűzfő, szabadtéri szentmise a 
Jézus Szíve plébániatemplomnál, 
Július 22, vasárnap 19 óra előadás a csopaki üdülőfalu és kem-
pingben 

Balatonfűzfőről július 20-án pénteken 12 óra körül érkeznek a 
Pannónia Kulturális Központhoz a gyerekek. A reggelijükhöz lek-
várt, az ebédhez gyümölcs adományokat örömmel fogadunk  a 
Zóna Étteremben, vagy a Máltai Szeretetszolgálatnál (Veszprémi út 
87.) csütörtökönként 13-17 óra között. 

Pénteken18 órakor a Hungarikum fesztiválon a gyerekek 
énekükkel, Csaba testvér pedig prédikációs szolgálatával mond 
köszönetet az előző évek adományaiért, melyből a szovátai kulturális 
központjuk, a Marianum Tündérkert Kolostor felépült. Az épület 
gyakorlótermek, ünnepi előadóterem, vendégek fogadására 

alkalmas szálláshely mellett a három kórusvezető nővér szerzetesi 
lakását is magában foglalja. Az idei adományokat a fenntartási 
költségekre gyűjtik.  

A 19 órakor a Zenepavilonnál (a mólónál) kezdődő szent-
misét Csaba testvér mutatja be Szabó János helyi plébános 
koncelebrálásával.  Mivel korlátozott számú ülőhely áll rendelke-
zésre a szertartáson résztvevők számára, ezért érdemes lesz időben 
érkezni az eseményre. (Esőhelyszín az Óvári utcai Szent Imre temp-
lom.)

A Csillagösvény balatonalmádi rendezvényei a Szent Imre Római 
Katolikus Plébánia a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közössé-
gek fejlesztésével” című EFOP- pályázat támogatásával valósulnak 
meg az idén.

Böjte Csaba ferences szerzetes most, a tanév végén ezért imád-
kozott: 

„Teremtőnk, hiszem, hogy meg akarod osztani velünk a világ 
továbbteremtésének a csodálatos örömét, a becsületes munka, az 
alkotás felemelő érzését! Azt  akarod, hogy a fiatalok, a világ titkait 
kitartóan fürkésszék, tanuljanak és felnőjenek oda, hogy az éhezők-
nek ők maguk adjanak enni! 

Szeretnéd megosztani fiataljainkkal az örömszerzés örömét is, 
ezért ma is hívod őket, hogy imádkozva, önmaguk képzésével aján-
dékká, a Te jóságos áldásoddá váljanak ezen a földön! Gondviselő 
jósággal küldöd, hogy vigasztalják a szomorúakat, gyógyítsák irga-
lommal a betegeket, a világ titkait megismerve felnőjenek oda, hogy 
az iskolákban, egyetemeken ők maguk bölcsen tanítsák az utánuk 
jövő nemzedékeket!

Az élet továbbadá-
sának az örömével is 
szeretnéd megaján-
dékozni a XXI. szá-
zad fiataljait! Isteni 
hatalommal szólsz 
hozzájuk: „Szaporod-
jatok, sokasodjatok, 
hajtsátok uralmatok 
alá a földet!” Tapasz-
taljátok meg az élet 
befogadásának, hor-
dozásának, és végül kitárt szívvel való útra bocsájtásának az örömét, 
egy igazi élettárs gyöngéd szeretetét, kivel egymást is megajándé-
kozhatjátok aranyos kisbabákkal, akiket aztán jóságos szülői sze-
retettel büszkén felnevelhettek. Őket felnevelve, gyámolítva, öreg 
korotokra gyámolítóitokká válnak!”

Töltési Erzsébet
Fotó: Molnár Jánosné és Kishegyi Elek

Szeretném tudatni mindenki-
vel, aki ismerte, hogy édesapám, 
Németh Kálmán június 14-én, 76 
esztendős korában elhunyt.

A 2000-es évek elején még fe-
leségével, N. Csathó Gizellával 
együtt kezdték az ismerkedést 
Balatonalmádi városával, és mivel 
beleszerettek, le is telepedtek itt. 
Édesanyám mint festőművész sok 
gyönyörű helyet megörökített a 
környéken, édesapám pedig több 
kiállítás megszervezésében segéd-
kezett. Móra Ferenc utcai házuk 
nyitva állt a barátok, ismerősök 
előtt.

Édesanyám 2008-ban bekövetkezett, korai halála után édesapám 
szeretve őrizte emlékét, további kiállításokat rendezve, de a város 
kulturális és gasztronómiai életéből is tevékenyen kivette a részét. 
Ha módjában állt, mindenkinek igyekezett segíteni, gondjára meg-
oldást találni. Csak a saját szívében tátongó lyukat nem tudta befol-
tozni. Tíz éve nem találta a helyét igazán. Hirtelen távozása tragikus 
a hátrahagyottak számára, de ők ketten végre újra együtt lehetnek.

Németh Attila

A Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt 
csapatának idei sikeres szereplése késztetett 
arra, hogy pár gondolattal visszatekintsek az 
almádi labdarúgás múltjára.

A balatonalmádi labdarúgás megyei baj-
nokságban történő részvétele az 1957- es évre 
vezethető vissza.  Akkor, mint Balatonalmádi 
Építők néven szereplő csapat a 17. helyen vég-
zett és kiesett.

Utána az 1968-as évben találkozhattunk 
már Balatonalmádi SE néven a megyei baj-
nokságban a csapattal egészen 1978 tavaszáig. 
Ebben az időszakban voltak sikeres és kevésbé 
eredményes évek. 1973- ban és 1974- ben 3. 
helyen végzett a csapat. 1977- ben a pontvadá-
szat 9. helyen végeztünk, de a bajnokság végén 
sok játékos eltávozott és a 77/ 78- as bajnok-
ságnak meggyengült játékosállománnyal vágott neki a csapat, ami 
oda vezetett, hogy 1978 tavaszán az ajkai Bányásztól elszenvedett 
13- 0- ás vereség után a vezetőség a csapatot visszaléptette. Egy évig 
szünetelt a labdarúgás, majd néhány év járási bajnokságban eltöl-
tött időszakot követően 1985- től ismét a megyei 1. osztályban sze-
repelhetett a csapat. Jó középcsapat alakult ki, 1991-ben és 1992-
ben egyaránt a 4. helyen végzett az almádi klub felnőtt alakulata. 
A megyei első osztályú szereplés 1998- ban ért véget. Ekkor a 14. 
helyen végzett a csapat és kiesett. 14 év körzeti illetve megyei másod 
osztályú szereplés után a csapat megynyerte a másodosztályú baj-
nokság keleti csoportját, majd sikerrel vívta meg az osztályozókat 
és 2012- től biztos résztvevője a megyei 1. osztálynak. Érdekesség, 
hogy a felnőtt csapat edzője az egyesület nem sokkal korábban meg-

2018. június 23 nagy nap volt az 1960-1968-ban, Balatonalmádi-
ban végzett általános iskola tanulóinak. Az 50. évfordulónkat ünne-
peltük! Köszönjük a részvételt, sajnáljuk, akik nem tudtak eljönni! 
Elmondhatatlan öröm és vidámság volt a felismerés, és az emlékek 
felidézése. Tanáraink: Gabi néni, Ancsa néni, (nekünk csak) Tasó 
Mari, köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket! Akik már nem 
lehettek ott, fentről mosolyogtak ránk! Nyugodjatok békében! Az 
este rövid, de eseménydús volt. Ha gondoljátok, 1 év múlva ismét 
találkozhatunk! Pászti Gyurinak köszönet a képekért! 

Bierling Anna

A balatonalmádi labdarúgás múltja és jelene

választott elnöke, Ács Attila volt, az ő szakmai irányításával sikerült 
kiharcolni a feljutást 14 év szünet után.  Az elmúlt tíz évben renge-
teget fejlődött a klub, biztos utánpótlásbázis épült ki, nagyon sok 
gyermek rúgja a labdát az almádi pályán.

Az elmúlt időszak legsikeresebb felnőtt bajnoki idénye a most 
végződött, a 2017-2018-as volt. Ebben a bajnokságban – annak 
ellenére, hogy az elmúlt nyáron több játékos eltávozott, másik egye-
sületbe igazolt- Kozma Csaba edző irányítása alatt  a 4. helyen vég-
zett a csapat és megnyerte a Veszprém Megyei Kupát is, amire eddig 
még nem volt példa. Külön öröm, hogy egyre több saját nevelésű 
játékos bontogatja szárnyait, és erősíti a BSE csapatát. 

Jandrasics Gábor
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Dicsérjük együtt az Urat! 
Böjte Csaba és a gyermekkórus újra missziós úton 
Balatonalmádiban  

Böjte Csaba ferences szerzetes írja honlapján: „Szeretettel készü-
lünk a  Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkarral a VI. Balatoni 
Csillagösvényre, remélem, sokan fogjuk együtt dicsérni az Urat, aki 
életünk legértékesebb ajándékát adta, a mi drága családunkat! Ez 
alkalommal, mivel a Családok Évét ünnepeljük, a szentmisékben 
szeretteinkért akarunk imádkozni, drága hozzátartozóinkkal való 
kapcsolatainkat szeretnénk átelmélkedni, megújítani! 

Szeretettel várunk!”

A VI. Balatoni Csillagösvény missziós körút keretében Böjte Csa-
ba ferences szerzetes, a Magyar Örökség-díjas Marosszéki Kodály 
Zoltán Gyermekkarral idén négy Veszprém megyei települést is 
felkeres:
Július 19, csütörtök,18 óra  Balatonfüred - Koloska völgy, szent-
mise
Július 20, péntek,18 óra Balatonalmádi, Hungarikum fesztivál, 19 
óra szentmise a Zenepavilonnál (esőhelyszín: Szent Imre templom)
Július 22, vasárnap 10 óra  Balatonfűzfő, szabadtéri szentmise a 
Jézus Szíve plébániatemplomnál, 
Július 22, vasárnap 19 óra előadás a csopaki üdülőfalu és kem-
pingben 

Balatonfűzfőről július 20-án pénteken 12 óra körül érkeznek a 
Pannónia Kulturális Központhoz a gyerekek. A reggelijükhöz lek-
várt, az ebédhez gyümölcs adományokat örömmel fogadunk  a 
Zóna Étteremben, vagy a Máltai Szeretetszolgálatnál (Veszprémi út 
87.) csütörtökönként 13-17 óra között. 

Pénteken18 órakor a Hungarikum fesztiválon a gyerekek 
énekükkel, Csaba testvér pedig prédikációs szolgálatával mond 
köszönetet az előző évek adományaiért, melyből a szovátai kulturális 
központjuk, a Marianum Tündérkert Kolostor felépült. Az épület 
gyakorlótermek, ünnepi előadóterem, vendégek fogadására 

alkalmas szálláshely mellett a három kórusvezető nővér szerzetesi 
lakását is magában foglalja. Az idei adományokat a fenntartási 
költségekre gyűjtik.  

A 19 órakor a Zenepavilonnál (a mólónál) kezdődő szent-
misét Csaba testvér mutatja be Szabó János helyi plébános 
koncelebrálásával.  Mivel korlátozott számú ülőhely áll rendelke-
zésre a szertartáson résztvevők számára, ezért érdemes lesz időben 
érkezni az eseményre. (Esőhelyszín az Óvári utcai Szent Imre temp-
lom.)

A Csillagösvény balatonalmádi rendezvényei a Szent Imre Római 
Katolikus Plébánia a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közössé-
gek fejlesztésével” című EFOP- pályázat támogatásával valósulnak 
meg az idén.

Böjte Csaba ferences szerzetes most, a tanév végén ezért imád-
kozott: 

„Teremtőnk, hiszem, hogy meg akarod osztani velünk a világ 
továbbteremtésének a csodálatos örömét, a becsületes munka, az 
alkotás felemelő érzését! Azt  akarod, hogy a fiatalok, a világ titkait 
kitartóan fürkésszék, tanuljanak és felnőjenek oda, hogy az éhezők-
nek ők maguk adjanak enni! 

Szeretnéd megosztani fiataljainkkal az örömszerzés örömét is, 
ezért ma is hívod őket, hogy imádkozva, önmaguk képzésével aján-
dékká, a Te jóságos áldásoddá váljanak ezen a földön! Gondviselő 
jósággal küldöd, hogy vigasztalják a szomorúakat, gyógyítsák irga-
lommal a betegeket, a világ titkait megismerve felnőjenek oda, hogy 
az iskolákban, egyetemeken ők maguk bölcsen tanítsák az utánuk 
jövő nemzedékeket!

Az élet továbbadá-
sának az örömével is 
szeretnéd megaján-
dékozni a XXI. szá-
zad fiataljait! Isteni 
hatalommal szólsz 
hozzájuk: „Szaporod-
jatok, sokasodjatok, 
hajtsátok uralmatok 
alá a földet!” Tapasz-
taljátok meg az élet 
befogadásának, hor-
dozásának, és végül kitárt szívvel való útra bocsájtásának az örömét, 
egy igazi élettárs gyöngéd szeretetét, kivel egymást is megajándé-
kozhatjátok aranyos kisbabákkal, akiket aztán jóságos szülői sze-
retettel büszkén felnevelhettek. Őket felnevelve, gyámolítva, öreg 
korotokra gyámolítóitokká válnak!”

Töltési Erzsébet
Fotó: Molnár Jánosné és Kishegyi Elek

Szeretném tudatni mindenki-
vel, aki ismerte, hogy édesapám, 
Németh Kálmán június 14-én, 76 
esztendős korában elhunyt.

A 2000-es évek elején még fe-
leségével, N. Csathó Gizellával 
együtt kezdték az ismerkedést 
Balatonalmádi városával, és mivel 
beleszerettek, le is telepedtek itt. 
Édesanyám mint festőművész sok 
gyönyörű helyet megörökített a 
környéken, édesapám pedig több 
kiállítás megszervezésében segéd-
kezett. Móra Ferenc utcai házuk 
nyitva állt a barátok, ismerősök 
előtt.

Édesanyám 2008-ban bekövetkezett, korai halála után édesapám 
szeretve őrizte emlékét, további kiállításokat rendezve, de a város 
kulturális és gasztronómiai életéből is tevékenyen kivette a részét. 
Ha módjában állt, mindenkinek igyekezett segíteni, gondjára meg-
oldást találni. Csak a saját szívében tátongó lyukat nem tudta befol-
tozni. Tíz éve nem találta a helyét igazán. Hirtelen távozása tragikus 
a hátrahagyottak számára, de ők ketten végre újra együtt lehetnek.

Németh Attila

A Balatonalmádi Sport Egyesület felnőtt 
csapatának idei sikeres szereplése késztetett 
arra, hogy pár gondolattal visszatekintsek az 
almádi labdarúgás múltjára.

A balatonalmádi labdarúgás megyei baj-
nokságban történő részvétele az 1957- es évre 
vezethető vissza.  Akkor, mint Balatonalmádi 
Építők néven szereplő csapat a 17. helyen vég-
zett és kiesett.

Utána az 1968-as évben találkozhattunk 
már Balatonalmádi SE néven a megyei baj-
nokságban a csapattal egészen 1978 tavaszáig. 
Ebben az időszakban voltak sikeres és kevésbé 
eredményes évek. 1973- ban és 1974- ben 3. 
helyen végzett a csapat. 1977- ben a pontvadá-
szat 9. helyen végeztünk, de a bajnokság végén 
sok játékos eltávozott és a 77/ 78- as bajnok-
ságnak meggyengült játékosállománnyal vágott neki a csapat, ami 
oda vezetett, hogy 1978 tavaszán az ajkai Bányásztól elszenvedett 
13- 0- ás vereség után a vezetőség a csapatot visszaléptette. Egy évig 
szünetelt a labdarúgás, majd néhány év járási bajnokságban eltöl-
tött időszakot követően 1985- től ismét a megyei 1. osztályban sze-
repelhetett a csapat. Jó középcsapat alakult ki, 1991-ben és 1992-
ben egyaránt a 4. helyen végzett az almádi klub felnőtt alakulata. 
A megyei első osztályú szereplés 1998- ban ért véget. Ekkor a 14. 
helyen végzett a csapat és kiesett. 14 év körzeti illetve megyei másod 
osztályú szereplés után a csapat megynyerte a másodosztályú baj-
nokság keleti csoportját, majd sikerrel vívta meg az osztályozókat 
és 2012- től biztos résztvevője a megyei 1. osztálynak. Érdekesség, 
hogy a felnőtt csapat edzője az egyesület nem sokkal korábban meg-

2018. június 23 nagy nap volt az 1960-1968-ban, Balatonalmádi-
ban végzett általános iskola tanulóinak. Az 50. évfordulónkat ünne-
peltük! Köszönjük a részvételt, sajnáljuk, akik nem tudtak eljönni! 
Elmondhatatlan öröm és vidámság volt a felismerés, és az emlékek 
felidézése. Tanáraink: Gabi néni, Ancsa néni, (nekünk csak) Tasó 
Mari, köszönjük, hogy megtiszteltetek bennünket! Akik már nem 
lehettek ott, fentről mosolyogtak ránk! Nyugodjatok békében! Az 
este rövid, de eseménydús volt. Ha gondoljátok, 1 év múlva ismét 
találkozhatunk! Pászti Gyurinak köszönet a képekért! 

Bierling Anna

A balatonalmádi labdarúgás múltja és jelene

választott elnöke, Ács Attila volt, az ő szakmai irányításával sikerült 
kiharcolni a feljutást 14 év szünet után.  Az elmúlt tíz évben renge-
teget fejlődött a klub, biztos utánpótlásbázis épült ki, nagyon sok 
gyermek rúgja a labdát az almádi pályán.

Az elmúlt időszak legsikeresebb felnőtt bajnoki idénye a most 
végződött, a 2017-2018-as volt. Ebben a bajnokságban – annak 
ellenére, hogy az elmúlt nyáron több játékos eltávozott, másik egye-
sületbe igazolt- Kozma Csaba edző irányítása alatt  a 4. helyen vég-
zett a csapat és megnyerte a Veszprém Megyei Kupát is, amire eddig 
még nem volt példa. Külön öröm, hogy egyre több saját nevelésű 
játékos bontogatja szárnyait, és erősíti a BSE csapatát. 

Jandrasics Gábor
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Almádi a bauxitkutatás központja XXI. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 3.

Jelentéseink nagyon fontos része volt a bauxitvagyon mennyi-
ségének és minőségének megállapítása. Ennek érdekében több-
lépcsős folyamatot kellett végrehajtani. Első lépésként a fúrások 
által harántolt bauxitösszletben elhatároltuk a készletszámítási 
feltételeket kielégítő (a szoros értelemben bauxitnak minősülő) 
szakaszokat. E feltételek a következők: Al2O3/SiO2 ≥ 2,6 (a 
nyolcvanas évektől ≥ 4,0), Al2O3 ≥ 40% (a nyolcvanas évektől 
≥ 42%); az összes kéntartalom 0,6%-nál kisebb; az összefüggő 
bauxit-vastagság pedig legalább 1,0 m (a hetvenes évektől leg-
alább 2,0 m). E szakaszokat a vegyelemzések világosan kijelöl-
ték. Mivel a vegyelemzések általában 1,0 m-es vastagságú sza-
kaszból átlagolt mintákon történtek, több méter vastag bauxitok 
esetén a fúrásra vonatkozó átlagminőség-számításokat kellett 
végezni. Ez a művelet bizony hosszú időn keresztül asztali szá-
mológépek (Triumphator) igénybevételével történt. A hetvenes 
évek közepére-végére a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) 
központjában dr. Fodor Béla és Lengyel Vilmosné irányításával 
kidolgozott Földtani Információs Rendszer lehetővé tette az ez-
zel kapcsolatos manuális munka kiváltását. 

A következő lépés – már a megismert teleptani-szerkezeti körül-
mények alapján – a megfelelő készletszámítási módszerek kiválasz-
tása. Ezek többfélék lehettek: sokszög-módszer, földtani tömbök 
módszere, függőleges párhuzamos szelvények módszere, vastagság-
vonalas módszer. Mindegyik eljárás alapvető célja a fentiekben is-
mertetett feltételeket kielégítő földtani bauxitvagyon térfogatának 
meghatározása. A térfogat két eleme közül a vastagság egyértel-
műen meghatározható volt az átlagminőség-számításból, ellentét-
ben a másik elemmel, a területtel. Itt már fellépett némi bizony-
talanság, melyet a fúrások sűrítésével, a különböző térképek és a 
földtani szelvények alapos tanulmányozásával lehetett csökkenteni. 
Tapasztalataink azt mutatták, hogy a valóságot leginkább megköze-
lítő térfogatot a vastagságvonalas térkép területméréseit felhaszná-
ló Simpson-formula segítségével kaptuk meg. Ezután a térfogatot 
beszorozva a bányanedves állapotban mért térfogatsúly értékével, 
megkaptuk a tonnában kifejezett készletet. Hazai bauxitjaink térfo-
gatsúly-értékei 1,9 – 2,3 t/m3 között váltakoztak. 

A készlet mennyiségén túl a bauxit minőségét is számítottuk a 
legfontosabb fő és szennyező elemek vonatkozásában (Al2O3, 
SiO2, CaO, MgO). 

A kedves Olvasó feltehetően megértést tanúsít a földtani értékelés 
és a készletszámítással kapcsolatos fentebb említett bizonytalansá-
got illetően. Bármilyen szakszerű és gondos földtani kutatás a mai 
napig sem képes pontosan átvilágítani a felszín alatti bonyolult vi-
szonyokat. Ezért a számított ásványvagyont megbízhatóság szerint 

is kategorizálni kellett. A megbízhatóság csökkenő sorrendjében a 
készletek A, B, C1 és C2 kategóriába sorolhatók. A-kategória csak 
részletes bányászati kutatással került megállapításra; B-kategóriájú 
készlet a telepek belső részein lett kijelölve oly módon, hogy min-
den irányban csak produktív fúrás harántolhatta azt. C1-kategória 
a telepek peremi részeit jellemezte. C2 – kategóriájú bauxitvagyon 
vagy különálló fúrásban, vagy túlságosan zavart földtani viszonyok 
között került meghatározásra. Természetesen a készletszámítás 
megengedett hiba-határa is eltérő volt az egyes kategóriák között. 
A készletszámítás megbízhatóságának kérdésével folyamatosan fog-
lalkoztunk külső szakértők bevonásával is. Ennek eredményeként 
sikerült is növelni az ezzel kapcsolatos mérőszámok objektivitását. 

A nyolcvanas évektől geomatematikai módszereket is igénybe 
vettünk. Egyik ilyen módszer a krigelés; ennek során ismert pa-
raméterekkel rendelkező helyekről ismeretlen paraméterű helyekre 
becsüljük a paraméter értékeket. 

A bauxitkutatás utolsó éveiben alkalmazásra került dr. Bárdossy 
György MAT főgeológus javaslatára a bizonytalan halmazok el-
mélete (az ún. fuzzy-számok) is, melynek segítségével számszerűen 
meghatározhatóvá vált a bauxitvagyon megbízhatósága adott való-
színűségi szinten. 

(folytatása következik)
Rostási Szabó István

okleveles geológus-mérnök

Mélytöbrös-árkos típusú iharkúti bauxittelep négy vetősíkkal (V) és 
meddőhányóval (H) (dr. Szabó E. nyomán)

Áttekintő földtani szelvény a bakonyoszlopi bauxtitterületen keresztül (Szantner F. – dr. Knauer J. – dr. Mindszenty A. nyomán)

Nyár van, nyár van ….
Nem csak az időjárást tekintve, hanem a naptár szerint is be-

köszöntött a nyár. A nagy hőségben, a viharok következtében, de 
bármilyen más esemény miatt is szükségünk lehet a segítő szervek 
munkájának, szolgáltatásainak igénybevételére. A különböző se-
gélyhívó számok csak valódi vészhelyzet esetében hívhatók. Legyen 
ez a mentők (104), tűzoltók (105), a rendőrség (107), vagy az álta-
lános segélyhívó (112) száma!

Az indokolatlan hívás a valódi veszélyhelyzetben lévőknek nyúj-
tandó segítséget hátráltatja, ezért is szankciónálható szabálysértési 
eljárás keretében. Érdeklődésre, egyeztetésre, tájékoztatás kérésére 
az adott szervezet vezetékes vonala, illetve mobil számai szolgálnak.

Mi a teendő, ha segélyhívást kezdeményezünk?

A segélyhívást fogadó operátor bejelentkezése után röviden, ért-
hetően el kell mondani, hogy mi történt. Fontos, hogy a bejelentő 
megőrizze a nyugalmát, elmondja a saját nevét, címét, visszahív-
ható telefonszámát. Az operátor által feltett kérdésekre, a minél 
gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmű, lényegre törő vála-
szokat célszerű adni. Fontos, hogy az állampolgár a bejelentés során 
a lehető legpontosabban határozza meg az esemény helyszínét, 
egyértelmű cím hiányában annak megközelítési módját.

A nyár a Balaton-parton megnövekedett forgalommal, az itt meg-
forduló vendégek, járművek számának jelentős növekedésével is jár. 
A segélyhívások számának növekedése nem feltétlen jár együtt a 
nagyobb forgalommal, viszont a nagyobb forgalom következtében 
nő a rendőri intézkedések száma. A jó közbiztonság fenntartása a 
rendőrség kiemelt feladata a turisztikai idényben is! Ennek egyik 
módja a közúti ellenőrzések számának növelése. A helyi szervezésű 
ellenőrzéseken kívül országos és európai akciókkal is találkozhatnak 
a közúton közlekedők. Igaz, az ellenőrzéseket minden esetben egy 
konkrét szemponthoz kötik, pl. ittas vezetők, körözött személyek 
kiszűrése, biztonsági eszközök használata, sebességmérés, vezetés 
közbeni pihenőidők betartása, stb., de ez nem zárja ki, hogy bár-
mely szabálytalanságot észlelve a rendőrök megtegyék a megfelelő, 
szakszerű és jogszerű intézkedéseket. A megállított gépjárművek el-
lenőrzése kiterjed a benne tartózkodó személyek - vezetők és utasok 
- adatainak, iratainak ellenőrzésén túl a gépjármű műszaki állapotá-
ra, irataira, a csomagtartó tartalmára. 

Ha már a nyarat, a jó időt emlegettem, felhívom a figyelmet a 
turisztikai időszakban gyakrabban előforduló bűncselekmé-
nyekre.

Úgy gondolom a strandon és gépkocsiból történő lopások meg-
előzésében jelentős szerepe van a potenciális áldozatnak. A strandon 
őrizetlenül hagyott, legfeljebb törülközővel letakart, vagy a gépkocsi 
utasterében szem előtt hagyott holmi valóságos csáberővel bír a tol-
vajok számára. 

A nyaralók nyitott ajtaja, ablaka akkor is vonzó a besurranó tol-
vajoknak, ha otthon, vagy a kertben tartózkodnak az ott lakók, a 
vendégek.

Értékeinkre elsősorban nekünk magunknak kell vigyázni! A 
rendőrség már csak a bekövetkezett bűncselekmény elkövetőjét 
tudja felderíteni, de ez a felderítés nem feltétlen jár együtt a kár 
megtérülésével is.

Az óvatosság feltétlen legyen életünk része, ha idegen áll, idegenek 
állnak a kapu előtt! Ne engedjük be otthonunkba, kertünkbe 
sem! A pohár vizet ki lehet vinni, de ha elterelik a figyelmünket, 
amíg körül néznek a lakásban, házban, kertben, melléképületben, 
bosszúság, akár jelentős kár is érhet bennünket. 

A kertkaput, a lakásajtót mindig tartsuk zárva, ha otthon va-
gyunk, akkor is!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr Hírek
Itt a nyár, megérkeztek a vendégek, rendezvények sokasága, 32 C° 

meleg. Ti ezt hogy bírjátok? -  kérdezte minap egy balatonalmádi 
lakos.

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

Viszont sajnálatos módon egyre több az agresszív, magát minde-
nek felettinek képzelő „ember”, sajnos helyi is, akit amúgy igazából 
semmi sem érdekli, csak saját maga. Úgy látjuk a számuk egyre nő 
és sem a társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akar-
nak tenni ennek visszaszorításáért.

Csak egy szegmens az egészből: PARKOLÁS 

Balatonalmádiban ingyenes a parkolás!! Úgy gondolom ez helyes, 
de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti? - teheti. A gond akkor következik be, 
amikor a sofőr kollégáját sem engedi közlekedni, mert pénzt ment 
váltani, cigarettát venni, vagy csak az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája során ezekkel a jelenségekkel találkozunk, 
és javulást nem látunk. Itt is kérem az autósokat, figyeljék a kihelye-
zett táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos parkolást gyakorolják, 
így a parkolókban is jobban elférnek. Az illetékeseket pedig arra 
kérem, ha szükséges kényszerítsék ki a betartandó szabályokat, a 
kulturáltan közlekedők érdekében.

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

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők bizton-
ságos nyaralását, júniusban 230 órát voltunk a közterületeken, a 
rendőrséggel, önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Az egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást 
kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyáz-
zanak gyermekeikre, értékeikre, és a fürdőzés veszélyeit is vegyék 
figyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem 
véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak biztonságos védelméről, 
gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@ freemail.hu tel: 06-30 621 5320
Balogh Csaba
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Almádi a bauxitkutatás központja XXI. 
Földtani értékelés, zárójelentések, bauxitkészlet mérlegek 3.

Jelentéseink nagyon fontos része volt a bauxitvagyon mennyi-
ségének és minőségének megállapítása. Ennek érdekében több-
lépcsős folyamatot kellett végrehajtani. Első lépésként a fúrások 
által harántolt bauxitösszletben elhatároltuk a készletszámítási 
feltételeket kielégítő (a szoros értelemben bauxitnak minősülő) 
szakaszokat. E feltételek a következők: Al2O3/SiO2 ≥ 2,6 (a 
nyolcvanas évektől ≥ 4,0), Al2O3 ≥ 40% (a nyolcvanas évektől 
≥ 42%); az összes kéntartalom 0,6%-nál kisebb; az összefüggő 
bauxit-vastagság pedig legalább 1,0 m (a hetvenes évektől leg-
alább 2,0 m). E szakaszokat a vegyelemzések világosan kijelöl-
ték. Mivel a vegyelemzések általában 1,0 m-es vastagságú sza-
kaszból átlagolt mintákon történtek, több méter vastag bauxitok 
esetén a fúrásra vonatkozó átlagminőség-számításokat kellett 
végezni. Ez a művelet bizony hosszú időn keresztül asztali szá-
mológépek (Triumphator) igénybevételével történt. A hetvenes 
évek közepére-végére a Magyar Alumíniumipari Tröszt (MAT) 
központjában dr. Fodor Béla és Lengyel Vilmosné irányításával 
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mertetett feltételeket kielégítő földtani bauxitvagyon térfogatának 
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Tapasztalataink azt mutatták, hogy a valóságot leginkább megköze-
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A kedves Olvasó feltehetően megértést tanúsít a földtani értékelés 
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szonyokat. Ezért a számított ásványvagyont megbízhatóság szerint 

is kategorizálni kellett. A megbízhatóság csökkenő sorrendjében a 
készletek A, B, C1 és C2 kategóriába sorolhatók. A-kategória csak 
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nek felettinek képzelő „ember”, sajnos helyi is, akit amúgy igazából 
semmi sem érdekli, csak saját maga. Úgy látjuk a számuk egyre nő 
és sem a társadalom, sem a hatóságok nem tudnak, vagy nem akar-
nak tenni ennek visszaszorításáért.

Csak egy szegmens az egészből: PARKOLÁS 

Balatonalmádiban ingyenes a parkolás!! Úgy gondolom ez helyes, 
de azt már vitatom, hogy ennek okán vagy másért, mindenki a saját 
kedve szerint parkol úton, járdán, lezárt területen, természetvédel-
mi területen. Kérdés: teheti? - teheti. A gond akkor következik be, 
amikor a sofőr kollégáját sem engedi közlekedni, mert pénzt ment 
váltani, cigarettát venni, vagy csak az étlapot olvasta el. 

A polgárőrség munkája során ezekkel a jelenségekkel találkozunk, 
és javulást nem látunk. Itt is kérem az autósokat, figyeljék a kihelye-
zett táblákat, és a KRESZ szerinti szabályos parkolást gyakorolják, 
így a parkolókban is jobban elférnek. Az illetékeseket pedig arra 
kérem, ha szükséges kényszerítsék ki a betartandó szabályokat, a 
kulturáltan közlekedők érdekében.

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

Mindezek ellenére is tovább segítjük az Almádiban lévők bizton-
ságos nyaralását, júniusban 230 órát voltunk a közterületeken, a 
rendőrséggel, önkormányzattal napi kapcsolatban vagyunk.

Az egyesületünk minden tagja, gond nélküli kellemes nyaralást 
kíván minden pihenni vágyónak, de egyben kérjük, hogy vigyáz-
zanak gyermekeikre, értékeikre, és a fürdőzés veszélyeit is vegyék 
figyelembe. A szúnyogháló a tévhittel ellentétbe betörés ellen nem 
véd, ezért ha elhagyják az ingatlant, annak biztonságos védelméről, 
gondoskodjanak.

Elérhetőségünk: baloghcs0310@ freemail.hu tel: 06-30 621 5320
Balogh Csaba

elnök
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

Az EFOP-1.2.1-15-2016-00625 Védőháló a családokért a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületével című pályázat keretén belül 
közösségfejlesztő TÖBBGENERÁCIÓS SPORTNAPot szervezett az egyesület a szentkirályszabadjai repülőtéren, ahol a családok helikop-
teres sétarepülésen vehettek részt a Balaton felett. A résztvevők számára hatalmas élményt nyújtott életük első helikopteres repülése, s hogy 
láthatták felülről a Balatont és városukat, Almádit.

Fotó: NBAE
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JÚLIUS
ALMÁDI ÚJSÁG

„Önts egy fazékba garumot, friss 
olajat, caroenumot és egy kevés 
bort. Tégy hozzá törött borsot és 
egy kevés mézet, majd főzd fel.”
(részlet Apicius: De re coquinaria – Szakácskönyv a római 
korból című munkából)

negyedére sűrítetek be, ami a koncentráció szerint különböző 
néven ismerték. Ezeket aztán amphorákba töltve szállították 
a birodalom távoli vidékeire. A kis- és nagyüzemekben 
előállított borpreparátumok minősége és íze vidékenként 
eltérő volt.

A só ritka kincs volt. Ezért főzéskor halszósszal pótolták. Ezt 
görög nevén garumnak, latin nyelven liquamennek nevezték, 
amelyet édesség készítésekor is felhasználtak.

A fenti ízesítők mellet még számos és egyszerre többféle 
fűszernövényt is használtak. 

Számtalan korabeli ábrázolás segítségével kiválóan 
rekonstruálható a rómaiak étkezési szokásai, az ülésrend 
a terített asztalnál, a felszolgálás menete. A képeken 
felismerhetők a bútorok, az étkészletek és evőeszközök 
használat közben. Ezek a tárgyak leletként kerülnek felszínre a 
régészeti munkák során, épületek romjai között vagy halottak 
sírjaiban.

A császárkorban a reggeli (ientaculum) 7-9 óra között 
könnyű, hideg ételekből állt (kenyér, sajt, tojás, friss, vagy 
aszalt gyümölcs). Az ebéd (prandium) 11-15 óra között. 
Általában egy tál meleg ételből állt. (főzelék vagy saláta, főtt 
vagy sült hús, hal, gomba, tojás). Ha bor nem volt mellé, 
„kutyának való ebéd volt a neve (prandium caninum)

A fő étkezés a vacsora (coena) délután kezdődött a munka 
és fürdés után. A coena három részből állt.

•	 gustus/gustacio/promulsis: 
könnyű, étvágygerjesztő éte-
leket ettek (zöldség, saláta, 
hal pikáns mártásokkal, 
osztriga, kagyló, tojás) és 
méhsert (mulsum) ittak 
ehhez a fogáshoz– kevert 
erjesztett must.

•	 coena/mensae primae: 
legalább 2-3 húsos 
fogásból állt (szár-
nyasok, halak, va-
dak, háziállatok)

•	 mensae secundae/
coenae secundae: 
desstert, süte-
mény, borkor-
csolyák, gyü-
mölcs.

Az ókorban számos 
szakácskönyv volt for-
galomban, de ezek 
közül csak egy maradt 
ránk. A mű latin nyel-
vű, írójaként Apicius ne-
vét tüntetik fel. 

Csirke Orsolya

Csendes  Péter: Vitorlások

Hogy kerül ez egyáltalán szóba ezen újságban? Ezennel be-
mutatnám a téma apropója:

A tárgy: római kori üvegkorsó
Leltári száma: 85.87.1.
Őrzési helye: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém
Megtalálás ideje: 1984
Az előkerülés körülményei: leletmentő ásatás Balatonalmádi 
Budatava városrészen. 1984 májusában gázvezeték fektetése so-
rán került elő egy császárkori temető részlete. Az üvegkorsó egy 
kőlapokból kialakított koporsóban került elő, amelyben egy el-
nőtt nő és egy gyermek vázát találták meg a régészek. A sírba 
helyezett agyag és üvegedényekben étel és italt adtak a túlvilági 
útra lépett elhunytak mellé a hozzátartozók. A feltáráson Perémi 
Ágota és Rainer Pál vett részt.

Az étkezésre vonatkozó megmaradt írott források azt az 
érzést keltik napjaink emberében, a színműveket olvasó, ga-
lérialátogató, freskókat és mozaikokat csodáló halandókban, 
hogy a római kor évszázadai egy permanens bacchanália ke-
retei között teltek el, amelyben gazdag és szegény egyaránt 
tobzódott.

Ez azonban meg sem közelíti a valóságot. A hétköznapi pol-
gárok, nem beszélve a városi és a falvakban élő szegényekről, 
étkezése visszafogott, konszolidált, sokszor igen puritán volt.

Az alaptáplálék a kása (puls, polenta) és a puliszkához 
hasonló apulmentum volt, amely zöldségekből készült. A húst 
ritkán, inkább áldozati lakomákon fogyasztották. A húsok 
közül inkább a szárnyasokat, a sertést, a tengeri és folyami 
halakat kedvelték. Mindennapi étel a kovásszal készült kenyér, 
ami idővel kiszorította a polentát. A korpás lisztből dagasztott 
kelesztés nélküli kenyér volt az átlagember mindennapi 
alapétele. A legelterjedtebb gabonaféle a búza, rozs, köles, zab 
és árpa. A zöldségek közül a bimbós kel, répa, saláta, cékla, 
hagyma, uborka, sütőtök, spárga. A gyümölcsfélék között a 
dió, barack, szőlő, szelídgesztenye.

Meleg ételt napjában egyszer fogyasztottak, a zöldséget 
többnyire nyersen ették. A fő táplálék a kenyér, sajt, hagyma 
volt.

A római kori konyha jellegét az erős, csípős fűszerek hasz-
nálata és a túl édes borkeverék határozta meg. 

Az ivóvíz, vagy főzéshez használható víz hiánya nagy gondot 
okozott a Római Birodalom nagy részén. E hiány pótlására 
mustot vagy bort hosszan tartó főzéssel felére, harmadára, 
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