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Györgyi Dénes Általános Iskola, 1.a osztály:
Első sor balról jobbra:
Glöckl Eszter osztályfőnök, Szentkirályi-Tóth Helka Borbála, Marton 
Kata, Braun Petra, Madár Jázmin, Vészi Lara, Lőrincz Jáde Veronika, 
Dióssy Flóra Kata, Durecz Mira, Csécsi Zoltánné- napközis tanító néni
Második sor: Böröcz Ambrus, Kovács Dominik, Vaczkó Csongor, 
Herczeg Csaba Dávid, Mezei Máté Péter, Gáspár Gergő, Faludi Zalán, 
Schildmayer Miksa, Böröcz Andor, Bognár Bence, Nagyidai Nándor 
József

Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola,1. b osztály:
Első sor balról jobbra: 
Horváth Kata Johanna, Muladi Maja, Bencsik Eszter, Jakus Kamilla, 
Varga-Karas Emese, Rasovszky Csepke, Evans Indigó Olimpia
Második sor: Vadas Györgyné osztályfőnök, Károly Benedek, 
Lippai-Nagy Dániel, Győrffy Botond, Kiss Dominik István, Tóth Zalán 
Zoltán, Erdei Péter, Kis-Tót Ádám, Kövi Balázs Dániel, Wunderlich 
Simon Richárd, Nagy Judit napközis tanító néni

Vörösberényi Általános Iskola, 1.a osztály:
A gyerekek neve felülről lefelé balról jobbra haladva.
Szántó Bence, László Szabolcs, Geiszt Simon, Nagy Nimród, 
Zsendovics Levente
Boros Bence, Dózsa Emese, Kiss Eszter, Kármán Blanka, Puspán Elena, 
Vajda Hanna, Orosz Mira Ramóna, Galbács Nóra, Boór Bence,
Dobson Róbert, Markó Dorka, Bósi Sára, Bartók Boglárka, 
Oszetzky Tímea, Berki Boróka, Tóth Domonkos
Napközis tanítónő: Benkő Zsoltné, Zita néni
Osztályfőnök: Trázsi Erika

Vörösberényi Általános Iskola, 1.b osztály:
Első sor: Német Gergő, Kiss-Kocsis Manka
Második sor: Jakab Lili, Bozzay Blanka, Poszpis Tamás, Markó Dalma, 
Tóth Angyalka, Illés Petra
Harmadik sor: Gál Domonkos, Szabó Nimród, Rácz Levente, 
Csányi-Hajdú Regina, Maus Gergő, Győri Noel, Kóbor Dóra
Negyedik sor: Horváth Szintia, Váczi Benedek, Nagy Csongor, 
Wéhli Bánk, Ádám Miron, Martinkó Lili
Osztályfőnök: Purgel Henriett
Napközis tanítónő: Komenda Eszter Anna

Borotvatok
leltári szám: P.429.
Hossza: 21 cm, szélessége: 6 cm, magassága: 5 cm. 
A becsült értéke: 150.000.-

A díszítőelemekről is szólnék néhány szót. A stilizált tulipán, forgó 
rózsa, kereszt, nap, csillagok mind ismert motívumok a népművé-
szetben és a fafaragás témái között is. 
A stilizált virágok faragása során a sziromlevelek állását gyakran csak 
egy-egy kereszttel jelölik. Ilyet láthatunk a tok tetejének fül részén, 
ez a kereszt férfiszimbólum, amely forgást ábrázol szemben a borot-
vatok oldalán egyenesen állóval, amely mozdulatlanságot érzékeltet. 
A forgókereszt forogva egy kör benyomását kelti, a kör pedig má-
gikus jelentőségű, amely a népi élet szinte minden területén ma is 
fellelhető, védelmező erejét sok szokás, és tárgy őrzi. A virágoknál 
maradva a stilizált növényi elemekből összetett tulipános kompozí-
ció egy biztonságot adó tőből nő ki apró szárakon, szimmetrikusan 
elhelyezett a levelek, virágok, amelyek felfelé néznek. A tulipán az 
elmúlást és az újjászületést is szimbolizálja egyben, ezért gyakori dí-
szítőeleme nemcsak a népművészeti tárgyaknak, de felfedezhetjük 
az úrasztal terítők mintakincsében is.  
Az égi testek a nap, hold, csillagok alkalmazására is számtalan példa 
van, a faragások, bútordíszítések, hímzések, kerámiák mind-mind 
szívesen nyúlnak ezekhez az ősi szimbólumokhoz.  A hagyományos 
népi kultúrában élő emberek munkaszervezését, időmérését, ünne-
peit és tevékenységeit is, az égi testek mozgása, állása, és a természet 
egyéb erői határozták meg. A parasztember korán rájött arra, hogy 
élethez szükséges a meleget, a világosságot a Nap szolgáltatja, ezért 
tisztelte, figyelte, mágikus erővel ruházta fel azokat. Népművészet 
mintakincsébe mélyen beivódott a napjel szinte minden formája, 
ha már az ősi tartalmát rég elfeledte, de formáját hagyományaiban, 
folklórjában konzerválta. A kereszt mindenki számára ismert ke-
resztény szimbólum, a legnagyobb mértékű szeretet kifejezése.
A díszítőmotívumok elhelyezését, „tervezését” a kifaragandó tárgy, 
a mérete, formája és rendeltetése is nagyban meghatározták. A tár-
gyak datálása, évszámmal való ellátása a 17. században jelent meg 
Magyarországon. Az országban jelenleg ismert legidősebb datált 
paraszti tárgy, egy Káposztásmegyerről származó cserépkancsó, az 
1625-ös évszámot viseli.
Az ősi jelentésüket már csaknem elvesztett „kereszt”, „nap” „forgó 
rózsa” faragványok mellé jelenik meg új elemként a monogram és 
az évszám. Ezek nem csupán dokumentálják a tárgy készítésének 
idejét, hanem kitöltik a teret és művészi kompozíció részeként dí-
szítik, öltöztetik a tárgyat. Ennél a tárgynál jól kivehető az évszám, 
azonban a borotvatok alján látható betűk jelentését nem tudjuk 
megfejteni a készítés körülményeinek ismerete nélkül. 

Irodalom:
- DR. KISZELY ISTVÁN: A magyar nép őstörténete (Mit adott a magyarság a

világnak) Magyar Ház, Budapest, 2001.
- HOPPÁL MIHÁLY: Tulipán és szív Csokonai Kiadóvállalat, Debrecen, 1990. 
- HOPPÁL MIHÁLY - JANKOVICS MARCELL - NAGY ANDRÁS - Szemadám

György: Jelképtár Helikon Kiadó, Budapest, 2004. 
- MANGA JÁNOS: Magyar pásztorfaragások Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 
- S. DR. LACKOVITS EMŐKE: Református úrasztali textíliák a Dunántúlon 

Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre, Veszprém, 1995.

Egy darab keményfából, restaurátorunk véleménye szerint diófából 
készült. A doboz belsejét is kézi szerszámmal alakították ki, széle-
in núttal, ahová a teteje becsúsztatható. Teteje enyhén domború 
kialakítású, az egyik végén levél formájú fogóval, rajta forgórózsa 
motívum. 
A készítője a belső oldalán 1-1 cm-rel csonkolta a falapot a doboz 
tetejéhez, a nútokba illeszkedő csuszka kialakítására. Mindkét vé-
gén a rövidebbik oldalának felezőpontjánál 2 négyzet alakú átmenő 
lyuk, ehhez a doboz peremén csatlakozik szintén egy-egy lyuk, a 
csapok illeszkedését szolgálták. Rögzítő csapjai elvesztek. Mindkét 
oldallapja és a teteje is vésett díszítésű, rövidebb oldalai díszítetle-
nek. A felső lapján 2 egymással szembe fordított tulipántő látható, 
amelyeket farkasfogas minta, és félköríves díszítősor keretez. Egyik 
oldalán vésett felirat: ANNOMI 1812 dik. A felirat körül két végén 
karéjos vonal farkasfogas vésettel.
A túloldalon szimmetrikus elhelyezésben sorakoznak stilizált virá-
gok, csillagok és középen egy talpas kereszt. A vésett motívumokat 
itt is karéjos záródású keret határolja, két végénél egyik oldalán nyi-
tott téglalap, farkasfogas és keresztes kitöltéssel. A doboz élein is 
különböző távolságra elhelyezett farkasfogas bemetszések vannak. 
Laczkó Dezső által készített „A veszprémmegyei. muzeum és 
muzeumi könyvtár 1922. évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelen-
tésből.” fény derül arra, hogy a Néprajzi Gyűjtemény gyarapítására 
állami segélyből „Horváth János balatonalmádii iskolai igazgató is 
vállalkozott” 1921. évben. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelősége 1000 koronát folyósított erre a célra. A Szerzemé-
nyi naplóban 1706 db tárgyat iktattak be ebben az évben, közöttük 
Szegfy Istvánnak a 4 db néprajzi tárgyát és 1 iparművészeti tárgyát. 
A Gyűjtemény év végi állománya 1697 db. 

Ezért a tárgy szárma-
zási, készítési helye 
bizonytalan. A bala-
tonalmádi igazgató a 
fent említett gyűjtése 
során vásárolt, vagy 
ajándékként átvett 
tárgyak adományozó-
inál csak egy esetben 
jelöl meg helységne-
vet, mikor részletezi: 

„Gyöngyössy Imrének (Vörösberény) 469 darabot számláló vegyes 
éremadományát” is átvette. A többi név után nincs településnév, 
ebből lehet azt feltételezni, hogy a többiek Balatonalmádiból szár-
maznak. Erre vonatkozóan nincs adat, gyűjtő helyül azonban mégis 
Balatonalmádit jelölte meg a leltározó muzeológus.
Ki készíthette? A technikai kivitelezése alapján – a faragókés túlcsú-
szásai, a mintaszerkesztés, az arányok azt mutatják, hogy a borotva-
tok egy ügyes kezű parasztember munkája lehet. 
A faragáshoz legtöbbször „jók a gyümölcsfák”, a dió, a körte, a cse-
resznye a legáltalánosabb, valamiért az almafát nem tartották jónak. 
A som tökéletes botnak, de faragtak juharból is. 
A tiszafa a formaváltozása miatt kiszámíthatatlan, gyakran elgörbül. 
A furulyákhoz bodzát is használtak.
A minták kidolgozottságából és kialakításából arra lehet következ-
tetni, hogy egy darab késsel alakította, faragta ki a tárgyat.



„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2

Krónika

Tartalomjegyzék 
Ki mit tud Almádiról? 2. oldal 
Család és KarrierPont hírei 3. oldal 
Városháza hírei  4-5. oldal 
Meghívó  6. oldal 
Turisztikai Egyesület hírei  7. oldal 
Györgyi Dénes Iskola hírei 9. oldal
Vörösberényi Iskola hírei    10. oldal 
Pannónia Könyvtár hírei  11. oldal 
Almádi programajánló  12-13. oldal 
Egy délelőtt Kerényi Imrével a Megyehegyen 14. oldal 
Megemlékezés Vajkai Aurélról  15. oldal 
Közeleg a halottak napja  16. oldal
Templomok éjszakája ötödször  17. oldal 
4 vidám nap a tusnádfürdői néptáncosokkal 18. oldal 
Zeneiskolai hírek  19. oldal 
Almádi a bauxitkutatás központja  20. oldal
Rendőrségi és polgárőr hírek   21. oldal 
Hirdetések  22-23. oldal

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 
Balatonalmádi Város hivatalos havilapja 
Felelős Kiadó: „Almádiért” Közalapítvány 8220 Balatonalmádi 
Széchenyi sétány 1. Elnök: Dudás Zsolt Tel.: 20/48 38 780 • 
Szerkeszti a Szerkesztőbizottság: Czuczor Sándor, Csetényi 
Tamásné, Dudás Zsolt, Fábián László, Juhászné Vincze Eszter 
(felelős szerkesztő), Kovács István, Kovácsi Szolga Mária, Pászti 
György, Zatkalik András • Alapító: Veszeli Lajos • Nyomdai 
kivitelezés: Onyxprint Kft. 8200 Veszprém, Budapest u. 75. 
Felelős vezető: Bódiss Ákos • Engedélyszám: 005-18/1989 
• ISSN: 0864-7860 • Kapcsolat: e-mail: baujsag@gmail.com, 

telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: a 
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. október Család és KarrierPont hírek
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Megjelentek az Almádi Füzetek sorozat legújabb kötetei az Al-
mádiért Közalapítvány kiadásában, Balatonalmádi város anyagi 
támogatásával. A szerzők Czuczor Sándor és Kovács István. A 
szeptember végén tartott könyvbemutatón a kiadó nevében Cse-
tényi Tamásné, Hédi köszöntötte az egybegyűlteket, majd a köny-
veket Fábiánné Sáray Anna, könyvtárvezető mutatta be a közön-
ségnek. A rendezvény második felében a Pannónia Citerazenekar 
adott nagysikerű koncertet. Az új kiadványok megvásárolhatók a 
Balaton Játékpontban, a Pannónia földszintjén. Fotó: Dér András

Család és KarrierPont Balatonalmádi - Megnyitó ünnepség

2018. szeptember 19. szerda 11 óra

Az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázat 
keretében 2018. év végéig összesen 71 Család és KarrierPONT nyí-
lik meg Magyarország területén, többek között Balatonalmádiban 
is.

A pályázatot a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és kon-
zorciumi partnere, az Almádiért Közalapítvány nyerte el és valósítja 
meg a következő 3 évben. Szolgáltatásainkat a két fő célcsoport szá-
mára kínáljuk, a munkáltatók és a családok, ezen belül is elsősorban 
a kisgyermeket nevelő vagy hátrányos helyzetű nők számára.

A balatonalmádi Család és KarrierPont ez év tavasza óta műkö-
dik, a sikeres audit pedig július 10-én megtörtént. Munkatársaink, 
köztük humán erőforrás szakember, mentálhigiénés kolléga és ren-
dezvényszervezésben jártas PR szakember, a megadott nyitva tartási 
időben készséggel áll rendelkezésre.

Az almádi CsakPonthoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a kar-
rierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, de 
akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik 
a Család és KarrierPONT-ot.

A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott Benedek Anna, a 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének elnöke, a Család és 
KarrierPont szakmai vezetője. 

A város nevében Keszey János polgármester mondott beszédet, 
majd Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. 

Az ünnepség keretében a résztvevők megtekintették a Család és 
KarrierPont helyiségeit, irodáit, előadótermét.

A Család és KarrierPont egyik fontos feladata a rugalmas foglal-
koztatási formák és munkaszervezési módok helyben való elterjesz-
tésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése. Szeretnénk atipikus 
modellben dolgozó nők tapasztalatait megosztani Önökkel, ezért 
alkalmanként vendégül látunk olyan országosan is ismert asszonyo-
kat, akik személyes jelenlétükkel, életútjuk bemutatásával igazolják 
azt, hogy valóban lehetséges az, hogy valaki egyszerre sikeres nő, 
anya és feleség.

A Sikeres nő c. workshop programunk keretében ezúttal Szinetár 
Dóra, Jászay Mari-díjas színésznő, énekesnő fogadta el a meghívá-
sunkat. Művészcsaládban született, ő is művész lett, három gyer-
mek édesanyja, a legkisebb, Benjámin tavaly született. A művésznő 
- mielőtt műsorát elkezdte - beszélt arról is, hogy miként zajlanak a 
hétköznapjaik, hogy miként éli meg a sikert a színpadon, de sokkal 
inkább a magánéletében.
Fotó: Szirányi Imre

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2018. november 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. december 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 26. forduló (májusi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1930-as évek első harmadában épült 
Schildmayer Ferenc építőmester családi házaként. Az akkori 
Erzsébet királyné és Kurtz Rudolf utca sarkán. 
2. A felvétel az 1930-as évek utolsó harmadában készülhetett. 
3. Az épület némi átalakítás után is szinte őrzi eredeti formáját. 
Kérdésünkre helyes választ Tóth Istvánné Ibolya adott. 
Gratulálunk a helyes válaszért. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
október 12-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök
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támogatásával. A szerzők Czuczor Sándor és Kovács István. A 
szeptember végén tartott könyvbemutatón a kiadó nevében Cse-
tényi Tamásné, Hédi köszöntötte az egybegyűlteket, majd a köny-
veket Fábiánné Sáray Anna, könyvtárvezető mutatta be a közön-
ségnek. A rendezvény második felében a Pannónia Citerazenekar 
adott nagysikerű koncertet. Az új kiadványok megvásárolhatók a 
Balaton Játékpontban, a Pannónia földszintjén. Fotó: Dér András

Család és KarrierPont Balatonalmádi - Megnyitó ünnepség

2018. szeptember 19. szerda 11 óra

Az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázat 
keretében 2018. év végéig összesen 71 Család és KarrierPONT nyí-
lik meg Magyarország területén, többek között Balatonalmádiban 
is.

A pályázatot a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete és kon-
zorciumi partnere, az Almádiért Közalapítvány nyerte el és valósítja 
meg a következő 3 évben. Szolgáltatásainkat a két fő célcsoport szá-
mára kínáljuk, a munkáltatók és a családok, ezen belül is elsősorban 
a kisgyermeket nevelő vagy hátrányos helyzetű nők számára.

A balatonalmádi Család és KarrierPont ez év tavasza óta műkö-
dik, a sikeres audit pedig július 10-én megtörtént. Munkatársaink, 
köztük humán erőforrás szakember, mentálhigiénés kolléga és ren-
dezvényszervezésben jártas PR szakember, a megadott nyitva tartási 
időben készséggel áll rendelkezésre.

Az almádi CsakPonthoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a kar-
rierépítésben vagy nehezen találnak vissza a munkaerőpiacra, de 
akár gyereknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik 
a Család és KarrierPONT-ot.

A megnyitó ünnepségen köszöntőt mondott Benedek Anna, a 
Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesületének elnöke, a Család és 
KarrierPont szakmai vezetője. 

A város nevében Keszey János polgármester mondott beszédet, 
majd Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr osztotta meg gon-
dolatait a jelenlévőkkel. 

Az ünnepség keretében a résztvevők megtekintették a Család és 
KarrierPont helyiségeit, irodáit, előadótermét.

A Család és KarrierPont egyik fontos feladata a rugalmas foglal-
koztatási formák és munkaszervezési módok helyben való elterjesz-
tésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése. Szeretnénk atipikus 
modellben dolgozó nők tapasztalatait megosztani Önökkel, ezért 
alkalmanként vendégül látunk olyan országosan is ismert asszonyo-
kat, akik személyes jelenlétükkel, életútjuk bemutatásával igazolják 
azt, hogy valóban lehetséges az, hogy valaki egyszerre sikeres nő, 
anya és feleség.

A Sikeres nő c. workshop programunk keretében ezúttal Szinetár 
Dóra, Jászay Mari-díjas színésznő, énekesnő fogadta el a meghívá-
sunkat. Művészcsaládban született, ő is művész lett, három gyer-
mek édesanyja, a legkisebb, Benjámin tavaly született. A művésznő 
- mielőtt műsorát elkezdte - beszélt arról is, hogy miként zajlanak a 
hétköznapjaik, hogy miként éli meg a sikert a színpadon, de sokkal 
inkább a magánéletében.
Fotó: Szirányi Imre

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2018. november 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2018. december 14-én, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör 
klubfoglalkozásán tartjuk. 
A 26. forduló (májusi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épület az 1930-as évek első harmadában épült 
Schildmayer Ferenc építőmester családi házaként. Az akkori 
Erzsébet királyné és Kurtz Rudolf utca sarkán. 
2. A felvétel az 1930-as évek utolsó harmadában készülhetett. 
3. Az épület némi átalakítás után is szinte őrzi eredeti formáját. 
Kérdésünkre helyes választ Tóth Istvánné Ibolya adott. 
Gratulálunk a helyes válaszért. 
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
október 12-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület 

felülvizsgálta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 11/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet). A Képviselő-testület e rendeletének 2017. október 1. 
napján hatályba lépett módosításával új települési támogatásként 
idősek karácsonyi támogatását vezette be. Az elmúlt év tapasztalatát 
figyelembe véve az idősek karácsonyi támogatására megállapítható 
támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének kezdetét a 
Képviselő-testület tárgyév október 15. napjára módosította. A fenti 
módosításon felül a gyógyszerkiadások viseléséhez megállapítható 
települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, illetve a 
temetés költségeihez nyújtható rendkívüli települési támogatás 
esetében kedvezőbb jogosultsági feltétel került megállapításra.  

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizs-
gálta a gyermek és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adható 
támogatásokról szóló 21/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét.  
Az idei évben a hatályos rendelet alapján megállapított támogatások 
teljesülését és a jövedelmek alakulását is figyelembe véve a gyermek és 
a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatások tekin-
tetében: az étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás-
ra természetbeni ellátásként jogosult az adott nevelési év, vagy tanév 
időtartamára, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, 
vagy általános és középiskolai nevelésben, oktatásban (továbbiakban 
együtt: intézmény) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmá-
nyokat folytató balatonalmádi lakóhelyű gyermek, fiatal felnőtt, ha:   
a) az őt gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
és b) nem jogosult 100 %-os normatív étkezési kedvezményre.

Balatonalmádi Város Önkormányzata döntésével csatlakozott a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz, amely keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére 
ösztöndíjban részesíti azt a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező pá-
lyázót szociális rászorultságára tekintettel, aki megfelel a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételek alapján kiírt önkormányzati pályázati 

előírásoknak, és az elbírálási szabályzat alapján a támogatás részére 
megállapítható. A pályázati kiírások a www.balatonalmadi.hu honla-
pon megtalálhatóak. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
304/2017.(XI.30.)Öh. határozatával jóváhagyott Balatonalmádi Piac 
és Vásár Működési Rendtartást  módosítását 2018. október 1. napja 
hatályba lépéssel az alábbiak szerint jóváhagyta. Az üzemeltető hasz-
náltcikk-piacot és vásárt üzemeltet, amelynek nyitvatartási rendje:  

- április 1-október 31. közötti időszakban vasárnap 06.00 – 14.00
- november 1-március 31. közötti időszakban minden hónap utol-

só vasárnapján - amennyiben ez ünnepnapra esik, úgy az azt megelő-
ző vasárnap 06.00 – 14.00.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy összesen 300.000 Ft vételár ellenében megvásárol-
ni kívánja Nagy András  faszobrász, népi iparművész  162*44 cm 
nagyságú diófából készült Szent Istvánt és  Gizella királynét ábrázoló 
szobrát. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.22.) sz. Önkormányzati ren-
delete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül 6 539 333 
437 Ft összeggel fogadta el. A 2018. évi költségvetési rendeletet mó-
dosította már a 10/2018. (VI.28.) sz. Önkormányzati rendelet 2018. 
június hónapban, mely alapján a 2018. évi költségvetés összege 582 
377 185 Ft-tal emelkedett.

A 2017. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 119 809 
057 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként 462 568 128 
Ft-tal növekedett a költségvetés fő összege. 

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló 
változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás időpontjáig 

rendelkezésre álló információk alapján 
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2018. augusztus 31-ig) 

rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 

a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- a pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését 

jelenti. 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – elő-

irányzat változás + 92 892 599 Ft.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2018. júniusában 
kiírásra került intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázati felhívásra határidőn belül négy pályázat 
érkezett, két pályázó időközben visszalépett. A Képviselő-testülettől 
egyik pályázó sem kapta meg a szükséges szavazat számot, ezért a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és 90 
napon belül új pályázatot ír ki. A grémium a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2018. október 
2. napjától a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói 
beosztásának ellátására vonatkozó, eredményes pályázati eljárás során 
kiválasztott igazgató megbízásáig Fábiánné Sáray Anna Igazgató 
Helyettes Asszonyt bízza meg.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
tizedik, októberi 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 Tájékoztatás
Ismételten felhívjuk Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. 
rendelet alapján az alábbi címkezeléssel érintett módosítások tör-
téntek:

Címelem 
megnevezése R. 5.§ 

(1) bekezdése szerint

Címkezelés a 
R.2.§ (2) 

bekezdése 
szerint

A címelem 
Központi 

Címregiszter 
szerinti tartalma 

a döntés előtt

A címelem 
Központi 

Címregiszter 
tartalma a 

döntés után

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Ungár József Ungár József

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Laposa Dániel Laposa Dániel

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Lehel Lehel

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Madách Madách

közterület jellege - tér tér

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Madách Madách

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Magyar Magyar

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Malomvölgyi Malomvölgyi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Maros Maros

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Meredek Meredek

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Moha Moha

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Napraforgó Napraforgó

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Napsugár Napsugár

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Pince Pince

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Sátorhegyi Sátorhegyi

közterület jellege - út út

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Síp Síp

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Széchenyi Széchenyi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Szirom Szirom

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Szorosi Szorosi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tarack Tarack

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Temető Temető

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Templom Templom

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Thököly Thököly

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Túzok Túzok

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tücsök Tücsök

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tűzmadár Tűzmadár

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Újhegy Újhegy

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Újhegy Újhegy

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadász Vadász

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadász Vadász

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadvirág Vadvirág

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vajda János Vajda János

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vidovszky Béla Vidovszky Béla

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vöröshegy Vöröshegy

közterület jellege - - -

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vöröshegyi Vöröshegyi

közterület jellege - út út

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Zuzmó Zuzmó

közterület jellege - utca utca

A hirdetmények a hatósági hirdetőtáblákon, illetve a www.
balatonalmadi.hu honlapon is megtekinthetők. 

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület 

felülvizsgálta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 11/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet). A Képviselő-testület e rendeletének 2017. október 1. 
napján hatályba lépett módosításával új települési támogatásként 
idősek karácsonyi támogatását vezette be. Az elmúlt év tapasztalatát 
figyelembe véve az idősek karácsonyi támogatására megállapítható 
támogatás iránti kérelmek benyújtási határidejének kezdetét a 
Képviselő-testület tárgyév október 15. napjára módosította. A fenti 
módosításon felül a gyógyszerkiadások viseléséhez megállapítható 
települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, illetve a 
temetés költségeihez nyújtható rendkívüli települési támogatás 
esetében kedvezőbb jogosultsági feltétel került megállapításra.  

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizs-
gálta a gyermek és a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adható 
támogatásokról szóló 21/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét.  
Az idei évben a hatályos rendelet alapján megállapított támogatások 
teljesülését és a jövedelmek alakulását is figyelembe véve a gyermek és 
a fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatások tekin-
tetében: az étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás-
ra természetbeni ellátásként jogosult az adott nevelési év, vagy tanév 
időtartamára, a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő, 
vagy általános és középiskolai nevelésben, oktatásban (továbbiakban 
együtt: intézmény) a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmá-
nyokat folytató balatonalmádi lakóhelyű gyermek, fiatal felnőtt, ha:   
a) az őt gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, 
és b) nem jogosult 100 %-os normatív étkezési kedvezményre.

Balatonalmádi Város Önkormányzata döntésével csatlakozott a 
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zathoz, amely keretében az Önkormányzat költségvetésének terhére 
ösztöndíjban részesíti azt a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező pá-
lyázót szociális rászorultságára tekintettel, aki megfelel a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó 
Általános Szerződési Feltételek alapján kiírt önkormányzati pályázati 

előírásoknak, és az elbírálási szabályzat alapján a támogatás részére 
megállapítható. A pályázati kiírások a www.balatonalmadi.hu honla-
pon megtalálhatóak. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
304/2017.(XI.30.)Öh. határozatával jóváhagyott Balatonalmádi Piac 
és Vásár Működési Rendtartást  módosítását 2018. október 1. napja 
hatályba lépéssel az alábbiak szerint jóváhagyta. Az üzemeltető hasz-
náltcikk-piacot és vásárt üzemeltet, amelynek nyitvatartási rendje:  

- április 1-október 31. közötti időszakban vasárnap 06.00 – 14.00
- november 1-március 31. közötti időszakban minden hónap utol-

só vasárnapján - amennyiben ez ünnepnapra esik, úgy az azt megelő-
ző vasárnap 06.00 – 14.00.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy összesen 300.000 Ft vételár ellenében megvásárol-
ni kívánja Nagy András  faszobrász, népi iparművész  162*44 cm 
nagyságú diófából készült Szent Istvánt és  Gizella királynét ábrázoló 
szobrát. 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2018. évi költségvetését a 3/2018. (II.22.) sz. Önkormányzati ren-
delete alapján központi, irányító szervi támogatás nélkül 6 539 333 
437 Ft összeggel fogadta el. A 2018. évi költségvetési rendeletet mó-
dosította már a 10/2018. (VI.28.) sz. Önkormányzati rendelet 2018. 
június hónapban, mely alapján a 2018. évi költségvetés összege 582 
377 185 Ft-tal emelkedett.

A 2017. évi maradvány elszámolásával összefüggésben 119 809 
057 Ft-tal, míg az egyéb módosítások eredményeként 462 568 128 
Ft-tal növekedett a költségvetés fő összege. 

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló 
változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás időpontjáig 

rendelkezésre álló információk alapján 
- az állami támogatások, egyéb támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2018. augusztus 31-ig) 

rendeletbe foglalását,
- a belső, feladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 

a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- a pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését 

jelenti. 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – elő-

irányzat változás + 92 892 599 Ft.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2018. júniusában 
kiírásra került intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázati felhívásra határidőn belül négy pályázat 
érkezett, két pályázó időközben visszalépett. A Képviselő-testülettől 
egyik pályázó sem kapta meg a szükséges szavazat számot, ezért a 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak 
ellátására vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és 90 
napon belül új pályázatot ír ki. A grémium a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2018. október 
2. napjától a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár igazgatói 
beosztásának ellátására vonatkozó, eredményes pályázati eljárás során 
kiválasztott igazgató megbízásáig Fábiánné Sáray Anna Igazgató 
Helyettes Asszonyt bízza meg.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának idei 
tizedik, októberi 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 Tájékoztatás
Ismételten felhívjuk Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a központi 

címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014.(XII.23.) Korm. 
rendelet alapján az alábbi címkezeléssel érintett módosítások tör-
téntek:

Címelem 
megnevezése R. 5.§ 

(1) bekezdése szerint

Címkezelés a 
R.2.§ (2) 

bekezdése 
szerint

A címelem 
Központi 

Címregiszter 
szerinti tartalma 

a döntés előtt

A címelem 
Központi 

Címregiszter 
tartalma a 

döntés után

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Ungár József Ungár József

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Laposa Dániel Laposa Dániel

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Lehel Lehel

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Madách Madách

közterület jellege - tér tér

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Madách Madách

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Magyar Magyar

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Malomvölgyi Malomvölgyi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Maros Maros

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Meredek Meredek

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Moha Moha

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Napraforgó Napraforgó

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Napsugár Napsugár

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Pince Pince

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Sátorhegyi Sátorhegyi

közterület jellege - út út

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Síp Síp

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Széchenyi Széchenyi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Szirom Szirom

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Szorosi Szorosi

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tarack Tarack

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Temető Temető

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Templom Templom

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Thököly Thököly

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Túzok Túzok

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tücsök Tücsök

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Tűzmadár Tűzmadár

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Újhegy Újhegy

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Újhegy Újhegy

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadász Vadász

közterület jellege - köz köz

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadász Vadász

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vadvirág Vadvirág

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vajda János Vajda János

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vidovszky Béla Vidovszky Béla

közterület jellege - utca utca

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vöröshegy Vöröshegy

közterület jellege - - -

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Vöröshegyi Vöröshegyi

közterület jellege - út út

postai irányítószám módosítás 8222 8220

közterület neve - Zuzmó Zuzmó

közterület jellege - utca utca

A hirdetmények a hatósági hirdetőtáblákon, illetve a www.
balatonalmadi.hu honlapon is megtekinthetők. 

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
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2018. október Krónika
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület hírei

Programok Balatonalmádiban
Almádi és térsége kerékpártúra

A túra hossza: kb. 25km - 3 óra
Típusa: Részben bicikliúton, részben földúton haladó könnyű csa-
ládi túra.
Indulás és visszaérkezés: Balatonalmádi Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár parkoló, Tourinform iroda előtt.

Időpontok:
Október 7. vasárnap   13:00 
Október 14. vasárnap 13:00
Október 21. vasárnap 13:00
Október 28. vasárnap 13:00
November 4. vasárnap 13:00

Kerékpártúra a Balaton-felvidék keleti részén

A túra hossza: kb. 40km – 3 óra
Típusa: Végig aszfaltozott út, illetve kerékpárút, nem igényel speci-
ális kerékpárt, közepes nehézségű túra. 14 éves kor alatt nem aján-
lott.

Időpontok:
Október 6. szombat   13:00
Október 13. szombat 13:00
Október 19. péntek   13:00
Október 27. szombat 13:00
November 3. szombat 13:00

Részvételi díj: 800 Ft/fő, amely a túrák előtt a helyszínen fizetendő.
Balaton Best kártyával rendelkező részvevők 150 Ft.- kedvezmény-
ben részesülnek a jelentkezési díjból.
Jelentkezni a balatonbiketours@gmail.com email címen lehet a 
résztvevők nevével, számával és kerékpárbérlési igényük megjelölé-
sével vagy a +36 70/2808884-es számon.

Kerékpárbérlési lehetőség a túra teljes hosszára (3 óra): 1500 Ft.-

Hintós lovaskocsikázás a Kerekes pincéig

Időpont: 2018. október 12.
1. turnus: 15:00
2. turnus: 16:00
Indulás: A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti parko-
lóból. 
A részvételhez előjelentkezés szükséges: almtour@gmail.com vagy 
0688/ 594-081-es telefonszámon a részvevők számának és nevének 
feltüntetésével október 11. 12:00 óráig.
Fizetés a helyszínen a program előtt: felnőtt 2000 Ft.-/fő, gyermek 
1000 Ft.-/fő 

A hintó 4-5 fő szállítására alkalmas, ha a szabad helyek elfogynak 
nem áll módunkban jelentkezéseket fogadni. A lovaskocsi csak a 
Kerekes Pincéig szállítja, a vendégeit visszafelé nem közlekedik.
Megértésüket köszönjük!

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Minden foglalkozás segítő hivatás
Egy társadalom minőségét mindig az határozza meg, ahogy bánik 

az idősekkel, betegekkel, szegényekkel, gyerekekkel, de akár ideso-
rolhatnánk a gazdátlanul kóborló állatokat is.

Amikor átgondoljuk szeretett – vagy nem szeretett – munkán-
kat, könnyebbé teszi, ha az előbbiként gondolunk rá. Nem tudunk, 
nem is célunk minden foglakozást sorba venni, de gondoljunk az 
orvos, a hivatalnok, a pék, a kertész, a pedagógus munkájára.

A szociális segítő foglakozás is humán szolgáltatás, mint az előbb 
felsoroltak, ami mégis csak valami többletet kell, hogy jelentsen, ha 
csak a szolgáltatás szót emeljük ki a szókapcsolatból és elhagyjuk a 
humanizmust. De ne hagyjuk el!

Ennek a feladatnak a Szociális Központ munkatársai csak az 
Önök hathatós segítségével tudnak megfelelni, hatékonyan működ-
ni. Mert az elvárások nagyon nagyok és azonnali látványos sikereket 
várnak tőlünk azok az emberek, akik segítségért fordulnak hozzánk, 
legyen az lelki, fizikai vagy bármilyen hiány, amit pótolni kellene. 
Vannak emberek,- szomorú, ha gyermekeikkel együtt - akiknek  sa-
ját fizikai szükségleteik kielégítése is nagy gondot jelent.

Munkatársaink mindig örömmel vették és veszik most is, ha in-
tézményünkbe adomány érkezik akár nevesítve, akár név nélkül. 
Erről mi pontos listát vezetünk és arra törekszünk, hogy az igénye-
ket és lehetőségeket összefésüljük.

Aki járt már nálunk, láthatta, hogy közel a bejárathoz áll a „sze-
retet fogas”, ahonnan bárki, bármikor elviheti a számára szükséges 
ruhaneműt.

Van nálunk „szeretet stelázsi” is, ahol a tartós élelmiszereket, tisz-
tító,- és tisztasági szereket tároljuk, abból adományozunk a nehéz 
helyzetbe kerülő embertársainknak.

Sajnos, ezen a nyáron tartalékaink kissé kimerültek, ezért kérjük 
Önöket – tekintettel a közelgő hideg őszi és téli napokra,- hogy 
lehetőségük szerint - támogassák rajtunk keresztül az arra rászoru-
lókat.

A hozzánk fordulóknak szükségük lenne:

• biztonságosan használható kályhára, fűtőeszközre
• tartós eszközökre, pl.: konyhai felszerelésekre, használható 

mosógépre
• fogyóeszközökre
• tisztítószerekre
• tartós élelmiszerekre
• meleg ruhaneműkre

Adományaikat fogadni tudjuk a Balatonalmádi Család és Gyer-
mekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál, a Balatonalmádi, Ba-
ross G. u. 32. sz. alatt munkaidőben naponta 8.00-16.00 óráig, 
pénteken 8.00-12.30-ig.

Az intézményhez segítségért fordulók és munkatársaim nevében 
köszönettel:

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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Indulás és visszaérkezés: Balatonalmádi Pannónia Kulturális Köz-
pont és Könyvtár parkoló, Tourinform iroda előtt.

Időpontok:
Október 7. vasárnap   13:00 
Október 14. vasárnap 13:00
Október 21. vasárnap 13:00
Október 28. vasárnap 13:00
November 4. vasárnap 13:00

Kerékpártúra a Balaton-felvidék keleti részén

A túra hossza: kb. 40km – 3 óra
Típusa: Végig aszfaltozott út, illetve kerékpárút, nem igényel speci-
ális kerékpárt, közepes nehézségű túra. 14 éves kor alatt nem aján-
lott.

Időpontok:
Október 6. szombat   13:00
Október 13. szombat 13:00
Október 19. péntek   13:00
Október 27. szombat 13:00
November 3. szombat 13:00

Részvételi díj: 800 Ft/fő, amely a túrák előtt a helyszínen fizetendő.
Balaton Best kártyával rendelkező részvevők 150 Ft.- kedvezmény-
ben részesülnek a jelentkezési díjból.
Jelentkezni a balatonbiketours@gmail.com email címen lehet a 
résztvevők nevével, számával és kerékpárbérlési igényük megjelölé-
sével vagy a +36 70/2808884-es számon.

Kerékpárbérlési lehetőség a túra teljes hosszára (3 óra): 1500 Ft.-

Hintós lovaskocsikázás a Kerekes pincéig

Időpont: 2018. október 12.
1. turnus: 15:00
2. turnus: 16:00
Indulás: A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti parko-
lóból. 
A részvételhez előjelentkezés szükséges: almtour@gmail.com vagy 
0688/ 594-081-es telefonszámon a részvevők számának és nevének 
feltüntetésével október 11. 12:00 óráig.
Fizetés a helyszínen a program előtt: felnőtt 2000 Ft.-/fő, gyermek 
1000 Ft.-/fő 

A hintó 4-5 fő szállítására alkalmas, ha a szabad helyek elfogynak 
nem áll módunkban jelentkezéseket fogadni. A lovaskocsi csak a 
Kerekes Pincéig szállítja, a vendégeit visszafelé nem közlekedik.
Megértésüket köszönjük!

A szervezők a programváltozás jogát fenntartják!

Minden foglalkozás segítő hivatás
Egy társadalom minőségét mindig az határozza meg, ahogy bánik 

az idősekkel, betegekkel, szegényekkel, gyerekekkel, de akár ideso-
rolhatnánk a gazdátlanul kóborló állatokat is.

Amikor átgondoljuk szeretett – vagy nem szeretett – munkán-
kat, könnyebbé teszi, ha az előbbiként gondolunk rá. Nem tudunk, 
nem is célunk minden foglakozást sorba venni, de gondoljunk az 
orvos, a hivatalnok, a pék, a kertész, a pedagógus munkájára.

A szociális segítő foglakozás is humán szolgáltatás, mint az előbb 
felsoroltak, ami mégis csak valami többletet kell, hogy jelentsen, ha 
csak a szolgáltatás szót emeljük ki a szókapcsolatból és elhagyjuk a 
humanizmust. De ne hagyjuk el!

Ennek a feladatnak a Szociális Központ munkatársai csak az 
Önök hathatós segítségével tudnak megfelelni, hatékonyan működ-
ni. Mert az elvárások nagyon nagyok és azonnali látványos sikereket 
várnak tőlünk azok az emberek, akik segítségért fordulnak hozzánk, 
legyen az lelki, fizikai vagy bármilyen hiány, amit pótolni kellene. 
Vannak emberek,- szomorú, ha gyermekeikkel együtt - akiknek  sa-
ját fizikai szükségleteik kielégítése is nagy gondot jelent.

Munkatársaink mindig örömmel vették és veszik most is, ha in-
tézményünkbe adomány érkezik akár nevesítve, akár név nélkül. 
Erről mi pontos listát vezetünk és arra törekszünk, hogy az igénye-
ket és lehetőségeket összefésüljük.

Aki járt már nálunk, láthatta, hogy közel a bejárathoz áll a „sze-
retet fogas”, ahonnan bárki, bármikor elviheti a számára szükséges 
ruhaneműt.

Van nálunk „szeretet stelázsi” is, ahol a tartós élelmiszereket, tisz-
tító,- és tisztasági szereket tároljuk, abból adományozunk a nehéz 
helyzetbe kerülő embertársainknak.

Sajnos, ezen a nyáron tartalékaink kissé kimerültek, ezért kérjük 
Önöket – tekintettel a közelgő hideg őszi és téli napokra,- hogy 
lehetőségük szerint - támogassák rajtunk keresztül az arra rászoru-
lókat.

A hozzánk fordulóknak szükségük lenne:

• biztonságosan használható kályhára, fűtőeszközre
• tartós eszközökre, pl.: konyhai felszerelésekre, használható 

mosógépre
• fogyóeszközökre
• tisztítószerekre
• tartós élelmiszerekre
• meleg ruhaneműkre

Adományaikat fogadni tudjuk a Balatonalmádi Család és Gyer-
mekjóléti Központ és Szociális Szolgálatnál, a Balatonalmádi, Ba-
ross G. u. 32. sz. alatt munkaidőben naponta 8.00-16.00 óráig, 
pénteken 8.00-12.30-ig.

Az intézményhez segítségért fordulók és munkatársaim nevében 
köszönettel:

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető
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Eggenfeldeni élmények
Szeretnék kimenni Németországba hosszabb időre– ez az ötlet 

tavaly október környékén fogalmazódott meg bennem először, de 
rögtön nem tudtam megvalósítani, mert az iskolából nem lehet hi-
ányozni. Végül  mégis majdnem két hetet hiányoztam, de cserébe 
Németországban egész júniusban suliba jártam.

Úgy kezdődött, hogy három éve megismertem Johannát, aki az 
eggenfeldeni gimnáziumban tanul, és a cserediákként nálunk töl-
tött egy hetet, én pedig egyet náluk. A kapcsolatunk végig jó volt, és 
megmaradt, barátság lett belőle: havonta egyszer-kétszer minden-
képpen beszéltünk. 

Először neki vetettem fel az ötletet, ő pedig támogatta és felaján-
lotta, hogy lakhatnék náluk erre az időre. Tehát az egész meglepően 
könnyen ment, és az eggenfeldeni iskolában is nyitottak voltak és 
megengedték, hogy egy ideig náluk legyek „vendégtanuló”.  

Így június 3-án reggel hétkor kivonultam a családommal a Keleti 
Pályaudvarra, ők integettek, én pedig felszálltam a vonatra, és elin-
dultam Németország felé. Kétszer is át kellett szállnom, pedig ilyen 
hosszú távon még sosem csináltam hasonlót. Eleinte feszült voltam, 
de Bécsben és Passauban is minden tökéletesen ment, és délután 
ötkor megérkeztem Hebertsfelden-be. 

A fogadó családom nagyon kedves volt, néhány nap után tényleg 
otthon éreztem magam náluk.  A környék pedig gyönyörű, az erdők 
a kisebb falvak, a nagyobb városok, mint Passau vagy Rosenheim 
felejthetetlenek. De Eggenfelden is egy bájos bajor kisváros. 

Az első este beszélgetéssel telt: először angolul, majd németül. Én 
a nyelvváltás miatt nagyon ideges lettem. Az egész nagyon szokatlan 
és új volt. Egyszer sem beszéltem túl sokat németül előtte, legfeljebb 
néhány mondatot, ez pedig egészen más volt. Eleinte nehezen ment 
és sokat gondolkodtam, viszont később már csak beszéltem, és nem 
érdekelt a kiejtésem, vagy hogy helyes-e a mondat vagy van benne 
pár hiba. 

De hétfő reggel újrakezdtem az aggódást: 5:30. Még majdnem 
mindenki aludt, én meg persze rég felkeltem. Összekészültem, az-
tán ültem vagy háromnegyed órát az ágyam szélén és őrülten izgul-
tam a rám váró nap miatt. Kicsivel később kiderült, hogy az egész 
teljesen felesleges volt. Szépen lassan, napról napra folytam bele az 
ottaniak életébe. Imádtam! Komolyan. A suli hihetetlen volt. A 
számunkra olyan felfoghatatlan fogalmak, mint a normális csapat-
munka, a motivált diákok és tanárok, vagy a csend tanórák közben 
ott teljesen hétköznapinak számítottak, az emberek felszabadultak 
és vidámak voltak – itthon sokszor sajnos ismeretlen érzések ezek, 
főleg az iskolában nem szoktunk felszabadultak és vidámak lenni. 

Mindenki sportolt, zenélt, vagy valami más, de mindenképpen 
kreatív dolgot csinált a szabadidejében – és talán ez az, amit itthon a 
legjobban hiányoltam az út előtt is, de látva a német diákokat, most 
még inkább feltűnik, hogy itthon sokszor értéktelenségekkel folyik 
el a diákok szabad ideje. 

Az emberek többsége nagyon nyitottnak tűnt, kedvesek voltak 
velem, így az első hét végére már egyáltalán nem feszengtem. És 
a jóérzéseimet növelte a sok program a sulin kívül, amit Johanna 
szervezett nekem. Komolyan mondom, nem értem, hogyan volt Jo-

hannának mellettem energiája még tanulni is, mert szinte állandó-
an csináltunk valamit. Csak hogy pár dolgot említsek: volt részem 
színházlátogatásban, városnézésben, sörpong bajnokságban. 

Az utolsó ott töltött hétvégémen volt az érettségi bál, ami talán 
legjobban a mi szalagavatónkhoz hasonlítható, ezt pedig Johanna 
születésnapja követte, így az út vége elég érzelmesre sikeredett.

 Amikor július 2-án leszálltam a vonatról, olyan érzésem volt, 
mint amikor gyerekként először engednek el egyedül valahova. 

Tehát? Tehát fantasztikusan jó. Elégedettség, felszabadultság, meg 
egy kis büszkeség. 

Voltam már hosszabb ideig egyedül, mentem idegenek közé egye-
dül, sőt az első repülésemet is egyedül bonyolítottam, de sose utaz-
tam el egy idegen országba olyan emberekhez, akikkel előtte csak 
kétszer találkoztam. Lehet, hogy gyakrabban kéne ilyet csinálnom.

Visszagondolok, és még mindig meseszerűnek hat az egész. Talán 
nem csoda - pont olyan volt, mint egy mese. És még a happy end 
se hiányzott.

Győri Sára 11.A

Györgyi Dénes iskola hírei
Köztársaság Kupa

Köztársaság Kupa megyei atlétikai versenyt tartottak szeptember 
27 - én a veszprémi Stadionban. Gyönyörű idő fogadott minket. 
Iskolánkat 14 tanuló képviselte. A diákok futó-, ugró- és dobószá-
mokban mérték össze tudásukat. Legeredményesebb versenyzőink: 
Fazekas Máté kislabdahajításban a 2006-os évfolyamon 1. helye-
zést, míg Ormai Koppány a 2007-es versenyzők között 2000 m-es 
hosszútávfutásban a 3. helyet szerezte meg. Iskolánkat képviselték 
még: Iker Sámuel, Gáspár Levente, Sánta Zsófia, Geréd László, Ma-
yer Bianka, Kiss Ádám, Farkas Máté, Göde Petra, Babicz Mihály, 
Ács Gergő, Hanish Gréta, Révész Ádám.  

Labdarúgás diákolimpiai eredmények
A tanévkezdéssel elindultak a diákolimpiai versenyek is. Első kör-

ben a labdarúgás sportágban az I.-II.-III. korcsoportban kerültek 
megrendezésre a mérkőzések, ahol a „györgyis” csapatok is részt vet-
tek, veretlenül várhatják a tavaszi visszavágó mérkőzéseket. 

Eredmények:
I. korcsoport (2010-2011-ben születettek):  
Györgyi  - Irinyi (B.fűzfő) -4:2
II. korcsoport (2008-2009):
Györgyi – Csajág 2:1
Györgyi - Szentkirályszabadja 3:3
III. korcsoport (2005-2006):
Györgyi – B.kenese 22:0
Györgyi - Irinyi 3:3

Magocskák Alapítvány hírei
Nyáron elkészült a várva-várt mezítlábas ösvény a Mogyoró úti 

ovi udvarán. Az ovisok családjai és alapítványunk önkéntesei még 
az esőtől sem riadtak vissza, és elszántan dolgozott a népes kivite-
lező csapat. Így június végétől használatba is vehették a gyerekek 
a nem mindennapi járdát, ami tizenkét féle burkolattal fejleszti a 
kicsik mozgását. 

De további új elemmel is 
bővült az udvari játszótér: 
a domboldalról induló kék 
csúszda az idei nevelési év-
től színesíti a kint eltöltött 
játékidőt. 

A költségeket a jótékony-
sági bál bevételéből finanszí-
roztuk, nagy örömmel.

Ötleteitekkel, kérdése-
itekkel segíthetitek mun-
kánkat, vagy jelentkezhet-
tek önkéntesnek: keressetek 
minket a Magocskák Ala-
pítvány Almádi Óvodáiért 
facebook csoportban, vagy a http://www.magocskak.hu/ webolda-
lon. 

A Magocskák Alapítvány Csapata

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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ovi udvarán. Az ovisok családjai és alapítványunk önkéntesei még 
az esőtől sem riadtak vissza, és elszántan dolgozott a népes kivite-
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től színesíti a kint eltöltött 
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A költségeket a jótékony-
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A Magocskák Alapítvány Csapata

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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2018. október Krónika

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

Iskolánk az idei tanévben is csatlakozott az Európai Mobilitási 
Héthez és Autómentes Napot tartott szeptember 21-én, pénteken.

Alsó tagozatosaink nagy játékra invitálták a kisdiákokat. 140 
gyerek indult le a Balaton-partra gyalogosan, kerékpáron, vagy 
tömegközlekedve, hogy az Erzsébet-ligetben részt vegyenek egy 
gigantikus kincskereső játékban. A 10 fős, vegyes korosztályú csa-
patok lelkesen kutatták a parkban eldugott kincseket és keresték a 
válaszokat a park nevezetességeivel kapcsolatos  kvíz-kérdésekre.  A 
vidám hangulatban , aktívan töltött napot eredményhirdetés zár-
ta, ahol a legügyesebb csapatok nyakába érem kerülhetett. Minden 
gyermek számára élmény volt a játék, mely közben észrevétlenül 
megismerték a város parkjának szobrait, emlékműit, természeti és 
épített értékeit.

A felső tagozatos tanulók kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával 
érkeztek iskolába és a Balatonalmádi Rendőrkapitányság munka-
társai, valamint a helyi Polgárőrség vezetői által kiépített pályákon 
teljesítettek ügyességi feladatokat, továbbá közlekedési totót töltöt-
tek ki. Köszönetünket fejezzük ki a segítő szervezeteknek.

Hagyományos Őszi papírgyűjtés 
2018. szeptember 25-én, rendeztük meg a hagyományos őszi 

papírgyűjtést iskolánkban. A diákok, az iskola dolgozói, tanárok, 
tanítók segítettek a szülők által elhozott papírok tárolókba pakolá-
sában. Mindenki nagyon szorgos volt és kivette a részét a munká-
ból. Izgatottan várjuk, hogy hány kilogrammnyi papírt gyűjtöttünk 
az idén! A részletes eredményekről a szokásainknak megfelelően 
beszámolunk az Iskolarádióban! Természetesen készülünk a tavaszi 
papírgyűjtésre is, amit a Fenntarthatósági Témahetünk keretében 
rendezünk meg. Köszönjük a sok segítséget a szülőknek és az összes 
résztvevőnek!

Autómentes nap a Vörösberényi Általános Iskolában

Kedves Olvasóink!
2017-ben egy Reddit nevű közösségi oldalon felbukkant egy 

világtérkép, ahol egy-egy országhoz egy-egy könyvet rendelt a 
Backforward24 nevű felhasználó. 

Az ő listáját, s az ehhez tartozó könyveket ajánlottuk olvasásra a 
vállalkozó kedvűeknek – kis módosítással ott, ahol nem találtunk 
azonos magyar nyelvű művet… A kihívásnak a „Könyvek Euró-
pából” címet adtuk. A 18 hónapig tartó olvasásban 24 fő vett rész, 
összesen 312 könyvet olvastak el.

A kiírás szerint 40 könyvből legalább 30 darab elolvasását tűztük 
ki célul, ezt 3 olvasónk teljesítette. 21 fő átlagosan 10 darab álta-
lunk ajánlott könyvet vett kézbe, s ez nem rossz eredmény.

A legnépszerűbb olvasmánynak Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
és Austen: Büszkeség és balítélet című regénye bizonyult. Szoro-
san a két klasszikus mögött végzett Larsson krimije, A tetovált lány. 
Népszerű volt még: Talev családregénye, a Szultána, Kundera: A lét 
elviselhetetlen könnyűsége, Hoeg bűnügyi regénye, a Smilla kisasz-
szony hóra vágyik, Victor Hugo: Nyomorultak, Kafka: Átváltozás, 
Ferrante: Briliáns barátnőm, Zafón: A szél árnyéka, Spyri gyerek-
könyve, a Heidi és az ukrán író: Andrey Kurkov remeke, A halál és 
a pingvin.

A 2018-as évben arra teszünk ajánlatot, hogy olvassunk újra 
együtt, ismét 40 ország, 40 szerző – de most mi válogattunk kortárs 
irodalmat jó öreg kontinensről. Törekedtünk a változatosságra, van 
a könyvek közt könnyed és elmélyültebb: van sci-fi és romantikus, 
groteszk és kalandos, lélektani és fantasy, élettörténet és disztópia -, 
műfaját tekintve regény, mese, novella és elbeszéléskötet.

A „KorTársOlvasó” kihívás ma kezdetét veszi és tart 2019 szept-
emberéig, eredményhirdetés az októberi könyvtári napokon lesz. 

Az olvasás rögzítése bevallás alapján történik. (Telefonon: 
88/542.514, e-mailben: olvasoszolgalat@upcmail.hu, vagy a 
könyvtárban személyesen is lehet jelezni!)

A kihívás teljesítéshez 30 könyvet kell elolvasni, de a régebbi ol-
vasások is számítanak. 

A választást megkönnyítendő a műveket kigyűjtöttük és külön 
kezeljük, közvetlenül a könyvtár bejáratánál. 
A lista:
Albánia  Quamil Buxheli: Maksut úr karrierje
Ausztria  Marlen Haushofer: A fal
Belgium  Dimitri Verhulst: Elcseszett napok egy elcseszett
  bolygón
Bosznia Hercegovina Mesa Selimovic: Az erőd és foglya
Bulgária  Milen Ruszkov: Nyakig a természetben
Ciprus  Emiliosz Szolomu: Egy hűtlenség naplója
Csehország Marek Sindelka: Hiba
Dánia   Janne Teller: Semmi
Egyesült Királyság Neil Gaiman: Sosehol
Észtország Andrus Kivirahk: Az ember, aki beszélte a 
  kígyók nyelvét
Fehéroroszország Uladzimir Nyaklajeju: Kandúr a zsákban
Finnország Hannu Luntiala: Az utolsó üzenetek
Franciaország Romain Gary: A virradat ígérete
Görögország Makisz Citasz: Isten a tanúm
Hollandia Henrik Groen: Lesz ez még így se
Horvátország Dubravka Ugresic: Banyatanya
Írország  Lucinda Riley: A hét nővér
Izland  Sjón: Macskaróka
Koszovó  Pajtim Statovci: Macskám, Jugoszlávia
Lengyelország Olga Tokarczuk: Őskor és más idők
Lettország  Janis Jonevs: Metál

Litvánia  Giedra Radvilaviciute: Ma éjjel a falnál alszom
Macedónia  Venko Andonovszki: Boszorkány
Magyarország Tóth Krisztina: Akvárium
Málta  Clare Azzopardi: Pár női név
Moldova  Jon Druce: A szép siratóasszony
Montenegró Andrej Nikolaidis: Az eljövetel
Németország Daniel Kehlmann: A világ fölmérése
Norvégia  Maja Lunde: A méhek története
Olaszország Federico Baccomo: Anna éppen hazudik
Oroszország  Szergej Luknyajenko: Éjszakai őrség
Portugália  J. R. dos Santos: Az ördög keze
Románia  Daniel Banulescu: Csókolom a segged, szeretett
  vezérünk
Spanyolország  Jaume Cabré: Az én vétkem
Svájc  Pascal Mercier: Éjféli gyors Lisszabonba
Svédország  Fredrik Backman: Az ember, akit Ovénak 
  hívnak
Szerbia   Dragan Velikic: A nyomolvasó
Szlovákia  Veronika Sikulová: Menettérti
Szlovénia  Polona Glavan: Éjszaka Európában
Törökország Hatice Meryem: Csak egy hüvelyknyi férjem 
  legyen
Ukrajna   Marina és Szergej Gyacsenko: Alexandra és a 
  Teremtés növendékei

Sziasztok Könyvfalók!
Október első hetében ismét várunk benneteket a Pannónia gyerek-
könyvtárában, hogy csatlakozzatok az idei Könyvfaló-kihíváshoz. 
Vadonatúj, szórakoztató, izgalmas, kalandos könyvek kerültek a 
mostani válogatásba, hogy legyen mivel elütni a hosszú őszi és téli 
estéket. Aki csatlakozik hozzánk, idén is baglyokat kap az olvasá-
sért, hogy aztán május végén a záróbulin értékes ajándékokra vált-
hassa azokat.
Aki nem az osztályával jön hozzánk, október 5-én pénteken 13 órá-
tól külön is elkészítheti a kiskönyvét, amiben a kivágott könyvfalós 
madarakat gyűjtheti majd.
Bővebb infó a könyvtárban: Mosonyi Emese 88/542-514 
gyermekkonyvtar@upcmail.hu
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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! 

mester

November 24. szombat 19 óra KATALIN BÁL

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Október 17. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára

Október 24. szerda 16 órától Idősek Világnapja – ünnepi műsor 
- vacsora; A klub kitüntetéseinek átadása;  A jelölő és a választási 
bizottságok megalakítása- Előkészület a novemberi vezetőség-
választásra;  Zenés szülinapi rendezvény

Október 27. szombat 17 óra Ökumenikus istentisztelet a Szent Ignác 
templomban. Megemlékezés a klub elhunyt tagjairól,melyre minden 
klubtagot, hozzátartozót, ismerőst szeretettel  meghívunk és várunk.

November 14. szerda 16 óra Városunk jövőképe - előadás Előadók: 
Keszey János polgármester és a város főépítésze

A három magtár revü eseményei, szereplői  - videó klip vetítése

Parapács Balatoni Mesekör 

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk.A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. október 15. 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 októberben minden vasárnap délelőtt a piactéren. 
Novembertől tavaszig a hónapok utolsó vasárnapján
Információ: 20 55 66 594, gymarta56@gmail.com

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS szeptember 10-től: hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között, szombaton 14-18 óra között.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Október 19. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata I. A Szent Korona leírása 

Október. 23. kedd 11 óra - Városi ünnepség az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc emlékének tiszteletére – Baross Gábor u. 
Hősi emlékmű

Október 26. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata II. A Szent Korona története, 
jelentősége

Október 31. szerda 18 óra - Gyertyafényes mindenszentek - koncert 
Kövi Szabolccsal

November 2. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata III. A Szent Korona zománcképei

November 10. szombat 15:30 - Márton napi rendezvény a 
Magocskák alapítvány szervezésében

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Október 13. szombat 17 óra – Könyvbemutató
Géczi János – Csányi Vilmos: Őszi kék. Élet – történet – konstrukció. 
Két homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. A 
szerzők nem mindennapi utazásra hívják az olvasót: két barát beszélget 
életről és halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk 
becsapásáról. Arról, ami fontos és arról, amit sohasem érthetünk meg.
Helyszín: Pannónia olvasóterem

Október 27. szombat 15 óra - Értékeinkről – Beszélgetés Sarusi 
Mihály íróval. 
A Sarusi Mihály munkásságát, műveit csak felületesen ismerőnek nehéz 
eldöntenie, hogy alföldi, dunántúli, erdélyi író sorait olvassa-e. Lehetne 
ez is, az is, ám maradjunk annyiban, hogy magyar író, aki 2001-ben 
Balatonalmádiba költözik családjával, s azóta itt él körünkben. Minden 
másra remélhetően fény derül a beszélgetőtárs, Gráfik Imre segítségével.

Almádi Baba-Mama Klub 
szeretettel vár minden anyukát gyermekével együtt a hónap első és 
harmadik péntekén, délelőtt 10 órától a Játékpontba egy kötetlen 
beszélgetésre. 
Október 19. (péntek): kötetlen közösségépítő beszélgetés

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Október 15. hétfő 18 óra Erdei gombák gyűjtése, felhasználása, 
tartósítása. Kiskerti teendők ősszel. Gyógyteák

Ea.: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár

November 5. hétfő 18 óra Vörösberény története III.  Ea: Kovács 
István helytörténész

November 10. szombat 16 óra MÁRTON NAP

November 19. hétfő 18 óra Szakma vagy hobbi? Mindkettő! Tévhitek 
eloszlatása, lakásdekoráció Ea.: Kellerné Szász Anikó szárazvirág kötő 

M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
2018. november 6-án (kedden) 

17.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T     T A R T

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Nagytermében (Városház tér 4.)

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 
tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

Keszey János
polgármester
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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! 

mester

November 24. szombat 19 óra KATALIN BÁL

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Október 17. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés vacsorára

Október 24. szerda 16 órától Idősek Világnapja – ünnepi műsor 
- vacsora; A klub kitüntetéseinek átadása;  A jelölő és a választási 
bizottságok megalakítása- Előkészület a novemberi vezetőség-
választásra;  Zenés szülinapi rendezvény

Október 27. szombat 17 óra Ökumenikus istentisztelet a Szent Ignác 
templomban. Megemlékezés a klub elhunyt tagjairól,melyre minden 
klubtagot, hozzátartozót, ismerőst szeretettel  meghívunk és várunk.

November 14. szerda 16 óra Városunk jövőképe - előadás Előadók: 
Keszey János polgármester és a város főépítésze

A három magtár revü eseményei, szereplői  - videó klip vetítése

Parapács Balatoni Mesekör 

Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk.A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. október 15. 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 októberben minden vasárnap délelőtt a piactéren. 
Novembertől tavaszig a hónapok utolsó vasárnapján
Információ: 20 55 66 594, gymarta56@gmail.com

Almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság! 
NYITVA TARTÁS szeptember 10-től: hétfőtől péntekig 10-18 óra 
között, szombaton 14-18 óra között.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
Október 19. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata I. A Szent Korona leírása 

Október. 23. kedd 11 óra - Városi ünnepség az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc emlékének tiszteletére – Baross Gábor u. 
Hősi emlékmű

Október 26. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata II. A Szent Korona története, 
jelentősége

Október 31. szerda 18 óra - Gyertyafényes mindenszentek - koncert 
Kövi Szabolccsal

November 2. péntek 18 óra - A Szent Korona képzőművész szemmel 
– Kelemen Marcel előadás sorozata III. A Szent Korona zománcképei

November 10. szombat 15:30 - Márton napi rendezvény a 
Magocskák alapítvány szervezésében

Pannónia Könyvtár Információ: 88/542-514
Október 13. szombat 17 óra – Könyvbemutató
Géczi János – Csányi Vilmos: Őszi kék. Élet – történet – konstrukció. 
Két homo sapiens próbál átlépni az emberi megismerés korlátain. A 
szerzők nem mindennapi utazásra hívják az olvasót: két barát beszélget 
életről és halálról, alkotásról és kudarcról, apaságról és önmagunk 
becsapásáról. Arról, ami fontos és arról, amit sohasem érthetünk meg.
Helyszín: Pannónia olvasóterem

Október 27. szombat 15 óra - Értékeinkről – Beszélgetés Sarusi 
Mihály íróval. 
A Sarusi Mihály munkásságát, műveit csak felületesen ismerőnek nehéz 
eldöntenie, hogy alföldi, dunántúli, erdélyi író sorait olvassa-e. Lehetne 
ez is, az is, ám maradjunk annyiban, hogy magyar író, aki 2001-ben 
Balatonalmádiba költözik családjával, s azóta itt él körünkben. Minden 
másra remélhetően fény derül a beszélgetőtárs, Gráfik Imre segítségével.

Almádi Baba-Mama Klub 
szeretettel vár minden anyukát gyermekével együtt a hónap első és 
harmadik péntekén, délelőtt 10 órától a Játékpontba egy kötetlen 
beszélgetésre. 
Október 19. (péntek): kötetlen közösségépítő beszélgetés

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Október 15. hétfő 18 óra Erdei gombák gyűjtése, felhasználása, 
tartósítása. Kiskerti teendők ősszel. Gyógyteák

Ea.: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár

November 5. hétfő 18 óra Vörösberény története III.  Ea: Kovács 
István helytörténész

November 10. szombat 16 óra MÁRTON NAP

November 19. hétfő 18 óra Szakma vagy hobbi? Mindkettő! Tévhitek 
eloszlatása, lakásdekoráció Ea.: Kellerné Szász Anikó szárazvirág kötő 
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Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
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K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T     T A R T

a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Nagytermében (Városház tér 4.)

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 
tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

Keszey János
polgármester
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Egy délelőtt Kerényi Imrével a 
Megyehegyen!
2013.szeptember 15.

Tekintélyes limuzin hajtott házunk elé ezen a napon 09 óra körül.
Nem más, mint Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott szállt ki 
belőle.
Kezet nyújtott bemutatkozott (Kezén még ott volt az előzőnapi 
Kötcsei Fideszes találkozó csuklópántja, feltehetően egyenesen on-
nan jött).
Gyuricza Laci bácsit keresem, mondta.
Az én vagyok, mutatkoztam be.
Majd így folytatta, a Megyehegy térségében lévő római romokat 
szeretném felkeresni. Többektől érdeklődtem ki tudná megmutat-
ni, Önhöz küldtek.

Jól ismerem a helyet mondtam, szívesen megmutatom. Döntsük 
el, gyalog megyünk az erdőn át - ez úgy 3,5 km - vagy gépkocsival. 
A gépkocsit választotta. 
A római romok Szentkirályszabadja közigazgatási határában talál-
hatók.
A falu felől érkeztünk a helyszínre.

Útközben elmondtam, a régészek a romokat 1943. évben kutat-
ták meg (Magyarország Régészeti Topográfiája 2 kötet Veszprémi 
járás 188-189 oldal Akadémiai Kiadó 1969).

A területen fakadó kis karsztvízforrás vizének felfogására a róma-
iak gátat építettek és egy víztározót hoztak létre. A tározó É-i oldala 
felett a villagazdaság három nagy épületét tárták fel a kutatók. Kör-
nyezetében őskori leletek is előkerültek.

A terület iszonyatosan elhanyagolt állapotban volt akkori láto-
gatásunkkor. Azóta pedig ez csak romlott. A gát átvágva, a patak 
csordogál, a vízinövényekkel benőtt tározó a vadak kiváló dagonyá-
zó helye. Néha a gát előtt kis tó is kialakul, akkor teledobálva hor-
dókkal, gumiabroncsokkal.

Szeptember elején még tart a vegetációs időszak. A növényzet be-
növi, eltakarja az épületmaradványokat. De kora tavasszal azok jól 
láthatók. Nincs tudomásom arról, hogy 1943 után lettek volna hi-
vatalos megkutatások. De az amatőrök kutatómunkájának nyomai 
minden tavasszal, azóta is megfigyelhetők. 

A z 1960-as évek végén, a tározó medrén átvezették a Veszprémbe 
tartó nagynyomású gázvezetéket. A nyomvonalárok kimert földjét 

többször átvizsgáltam, őskori maradványokat gyűjtöttem.
Megkérdeztem akkor Kerényi főszerkesztő urat miért érdeklődik 

a romok iránt.
Elmondta, hogy egy nagyszabású kulturális program kialakítá-

sán gondolkodik, ahhoz keres adalékokat. Kérdezte tudnák e még 
valami kapcsolódó dolgot felvetni. Igen, volt a válaszom. Ilyenek 
a Litéri geológiai feltolódás, a Litéri metabazalt lelőhely (jelenleg 
is tele szeméttel). A Megyehegy Ny-i oldalán a Malomvölgy előtti 
fennsíkon pleisztocénkori eutrofizáló tómeder gyökérsav lyuggatta 
felszíni üledékes mészkőmező. A ciszterek veszprémi Sédre települt 
Sólyi papírmalmának romjai, és még néhány más dolgot is meg-
említettem.

A római romoknál emlékképet készítettünk egymásról. Azzal bú-
csúztunk, hogy még találkozunk.
Sajnos erre nem került sor.

Teltek az évek. Időközben Vörösberényben nagy változások tör-
téntek.
A jezsuita vendégház (kolostor) meg a barokk magtár önkormány-
zati tulajdonba kerültek. Nagyszabású munkák kezdődtek el.
Az Új Almádi Újság ez évi júniusi számában már megjelent a 
Vörösberény program 2018.

A magtárban kialakított új kulturális központban június 29-én a 
Bogányi zongorakoncert keretében Kerényi Imre részletesen ismer-
tette az általa kidolgozott nagy ívű Vösösberény programot, aminek 
megvalósítása már folyamatban van, és aminek vezetőjeként fog te-
vékenykedni a jövőben is.

2018. augusztus12-én kaptuk a szomorú hírt, Kerényi Imre elő-
zőnapi haláláról.

Egy nagy tervekben és tettekben gondolkodó azok végrehajtásá-
ban eredményesen tevékenykedő ember távozott el hirtelen a köz-
életből.

Minket, Balatonalmádi-Vörösberény térségében élőket ez közvet-
lenül is érint.

Mi lesz veled Vörösberény program? Reménykedünk, megvaló-
sul. Ezzel állíthatunk méltó emléket Kerényi Imrének.

Gyuricza László
Balatonfűzfő

Megemlékezések a 115 éve született 
Vajkai Aurélról

Születésének 115. évfordulóján három olyan Veszprém ill. Zala 
megyei településen is megemlékeztek Vajkai Aurél néprajztudós-
ról, ahol hosszú ideig élt és alkotott. 2018. május 12-én Balaton-
almádiban vette kezdetét az ünnepség-sorozat: leszármazottai és 
tisztelői körében Keszey János polgármester megkoszorúzta Vajkai 
Aurél emléktábláját, amelyet 2008-ban helyeztek el Balatonalmádi 
hagyományőrző polgárai azon a házon, amely 1950-től 1987-ig a 
tudós otthona volt. A koszorúzás után a Pannonia Kulturális Köz-
pontban folytatódott a megemlékezés, ahol ez alkalomból a könyv-
tár munkatársai egy Vajkai Aurél írásaiból és fotóiból rendezett ka-
mara-kiállítással is tisztelegtek a tudós emléke előtt.

Az olvasóteremben szép számú érdeklődő jelenlétében a Bala-
tonalmádi Értéktár vezetője, Gráfik Imre néprajzkutató felvázolta 
Vajkai Aurél életútját, kiemelve azt a szerteágazó érdeklődést, te-
vékenységet, ami miatt őt tisztelői gyakran polihisztorként, vagy 
reneszánsz emberként emlegették.  

Vajkai Aurél 1903-ban született Kolozsváron. 1927-ben orvosi 
diplomát szerzett, s rövid ideig elmeorvosként működött. Miután a 
népi orvoslás felkeltette figyelmét, érdeklődése egyre inkább a nép-
rajztudomány felé fordult. Kiváló fotósként az ország legkülönbö-
zőbb területein készített néprajzi tárgyú fotókat, végzett néprajzi 
gyűjtést. Az 1930-as években élete végleg összefonódott Veszprém 
megyével, a Bakonnyal, Balaton-felvidékkel.  Gyűjtései, néprajzi 
kutatásai is egyre inkább erre a területre koncentrálódtak. 1949-től 
a Veszprémi Múzeum igazgatója, majd 1965-ben történt nyugdíj-
ba vonulásáig tudományos főmunkatársa volt. Balatonalmádiban 
lakott, onnan utazott Veszprémbe és gyűjtőútjaira. A nyarakat 
többnyire Cserszegtomajon, felesége szülőfalujában töltötte. Nép-
rajzosként is a szerteágazó érdeklődés, változatos tematika jellemzi 
munkásságát: a népi orvoslás mellett az építkezéssel, szőlőművelés-
sel, néphittel, hiedelmekkel, népmesékkel egyaránt foglalkozott. 
Működése alatt a Bakonyi Múzeum (az elnevezés is tőle szárma-
zik) néprajzi tárgyi állománya, fotótára hatalmas gyarapodást ért el.  
Mindez annak is köszönhető, hogy gyűjtőútjaira fiatalabb éveiben 
motorral, vagy kerékpárral járt.

Vajkai Aurél nemcsak jó fotós, rajzoló volt, de élvezetes stílusú író 
is, amiről Balaton útikönyve tanúskodik. Néprajzi munkássága mel-
lett nem mondott le művészi hajlamainak kibontakoztatásáról sem. 
Hegedült, gyakori  hangverseny látogató volt, ifjú korában rendsze-
resen írt zenei kritikákat. Az irodalom, képzőművészet ugyancsak 
érdekelte, számos, a Balatonnál megforduló íróval, művésszel baráti 
kapcsolatban állt, pályakezdő művészeket segített indulásukban. 
Tárlatokról, kiállításokról gyakran tudósított a Veszprémi Napló-
ban, Balatoni Híradóban.

Az Értéktár keretében Szentirmai Edit, Szöllős Péter, Mosonyi 
Emese és Fábiánné Sáray Anna szemelvényeket olvastak fel Vajkai 
Aurél írásaiból ennek a sokrétű életműnek a felvillantására.  Több 
nyelven is megjelent Balaton útikönyvéből Balatonalmádi ismer-
tetését, a népi orvoslás témakörből a falusi foghúzókról  írt cikkét 
hallhattuk. Több tanulmányt is szentelt az olajütésnek, olajütők-
nek. Ennek kapcsán került szakmai levélváltásba Antall Józseffel, 
aki a családjában előforduló „Olajos” ragadványnév eredetéről kért 
információkat Vajkai Auréltól (aki sokáig az Orvostörténeti Tár-
saság Népi Gyógyászati Szakosztályának az elnöke volt). A zenei 
érdeklődését illusztráló szemelvények között különösen érdekes 
volt az 1940-es évek opera- és hangverseny előadásairól írt kritikák 
születésének ismertetése: a koncertet vagy operaelőadást követően 

egyenesen a szerkesztőségbe siettek a szerzők, ahol egy számuk-
ra biztosított szobában azon frissiben megírták benyomásaikat, 
ugyanis a kritikának már a másnapi lapban meg kellett jelennie. 
Ízelítőül egy pozitív és egy negatív értékelésű kritikát is hallhattunk 
Vajkai Aurél tollából.  A szemelvények felolvasása közben a háttér-
ben kivetített fotók felidézték, emberközelbe hozták Vajkai Aurélt 
a tudóst, az embert, a gyűjtőt, a fotóst azok számára is, akik őt 
már személyesen nem ismerhették.   A megemlékezés végén Gulyás 
Anna, a HolddalaNap zenekar énekese pünkösdi énekekkel emlé-
kezett nagyapjára.

2018. május 13–kán életének másik kiemelkedő helyszínén, 
Cserszegtomajon folytatódott a megemlékezés. Vajkai Aurél az 
1930-as évektől rendszeresen gyűjtött Cserszegtomajon. Itt ismerte 
meg feleségét, Mosdósi Teréziát is, akinek családi birtokán épült 
házukban a család a nyarakat rendszeresen töltötte. Vajkai Aurél 
számos tanulmányt szentelt a hegyközség lakói életének, minden-
napjainak leírására. Több közülük szemléletében is úttörő a min-
dennapok, az életmód aprólékos, valósághű megörökítésében, amit 
csakis a falubeliekkel való hosszú együtt élés, azonosulás, a „részt-
vevő megfigyelés” tett lehetővé. Akarata szerint végső nyughelye is 
a cserszegi temető lett.  Cserszegtomaj is hálás maradt neves lakója 
iránt: az utcát, ahol házuk állt, róla nevezték el. Az évfordulón most 
emlékkövet avattak fel a tudós egykori háza közelében.  A Major 
Janka szobrászművész által készített bronz domborműves port-
réval díszített emlékkövet Bartha Gábor polgármester leplezte le, 
majd Vajkai Zsófia néprajzkutató mondott rövid beszédet édesap-
ja életútjáról, kiemelve Cserszegtomaj szerepét édesapja személyes 
és tudományos életében. A kultúrházban az évfordulóra kiállítást 
rendeztek. A megemlékezés a temetőben zárult, ahol az unokák és 
dédunokák énekkel emlékeztek rá.

Május 14-én a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban emlékeztek 
meg a múzeum egykori igazgatójáról, tudományos főmunkatársá-
ról. Ez alkalomból nyílt meg a „Vajkai világa” című interaktív ki-
állítás (kurátor: L. Karsai Henriett) Vajkai Aurél fotóiból, az általa 
gyűjtött tárgyakból és személyes tárgyaiból. Meglepetéssel szolgál-
tak azok a neves írók által Vajkai Aurélnak írt levelek, amelyeket 
íróasztalának restaurálásakor találtak a múzeum restaurátorai. A 
kiállítás megtekintése után kerekasztal-beszélgetésen idézték fel sze-
mélyiségét, érdemeit, kutatási, gyűjtési módszereit leánya, a szintén 
néprajzos Vajkai Zsófia, Lackovits Emőke, a Laczkó Dezső Múze-
um Néprajzi Osztályának nyugalmazott vezetője és Gráfik Imre, aki 
almádi lakosként gyerekkorától ismerte, majd kezdő néprajzkutató-
ként munkakapcsolatba is került Vajkai Auréllal. 

A három napos megemlékezés-sorozat örvendetes példáját adta 
annak, hogy azok a települések, amelyeket Vajkai Aurél munkás-
sága maradandóan gazdagított, ma is őrzik, megbecsülik a tudós 
emlékét.

H. Csukás György

Vajkai Zsófia, Gráfik Imre és Keszey János polgármester a balatonalmádi 
emléktábla koszorúzásánál

Kerényi Imre
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Egy délelőtt Kerényi Imrével a 
Megyehegyen!
2013.szeptember 15.

Tekintélyes limuzin hajtott házunk elé ezen a napon 09 óra körül.
Nem más, mint Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott szállt ki 
belőle.
Kezet nyújtott bemutatkozott (Kezén még ott volt az előzőnapi 
Kötcsei Fideszes találkozó csuklópántja, feltehetően egyenesen on-
nan jött).
Gyuricza Laci bácsit keresem, mondta.
Az én vagyok, mutatkoztam be.
Majd így folytatta, a Megyehegy térségében lévő római romokat 
szeretném felkeresni. Többektől érdeklődtem ki tudná megmutat-
ni, Önhöz küldtek.

Jól ismerem a helyet mondtam, szívesen megmutatom. Döntsük 
el, gyalog megyünk az erdőn át - ez úgy 3,5 km - vagy gépkocsival. 
A gépkocsit választotta. 
A római romok Szentkirályszabadja közigazgatási határában talál-
hatók.
A falu felől érkeztünk a helyszínre.

Útközben elmondtam, a régészek a romokat 1943. évben kutat-
ták meg (Magyarország Régészeti Topográfiája 2 kötet Veszprémi 
járás 188-189 oldal Akadémiai Kiadó 1969).

A területen fakadó kis karsztvízforrás vizének felfogására a róma-
iak gátat építettek és egy víztározót hoztak létre. A tározó É-i oldala 
felett a villagazdaság három nagy épületét tárták fel a kutatók. Kör-
nyezetében őskori leletek is előkerültek.

A terület iszonyatosan elhanyagolt állapotban volt akkori láto-
gatásunkkor. Azóta pedig ez csak romlott. A gát átvágva, a patak 
csordogál, a vízinövényekkel benőtt tározó a vadak kiváló dagonyá-
zó helye. Néha a gát előtt kis tó is kialakul, akkor teledobálva hor-
dókkal, gumiabroncsokkal.

Szeptember elején még tart a vegetációs időszak. A növényzet be-
növi, eltakarja az épületmaradványokat. De kora tavasszal azok jól 
láthatók. Nincs tudomásom arról, hogy 1943 után lettek volna hi-
vatalos megkutatások. De az amatőrök kutatómunkájának nyomai 
minden tavasszal, azóta is megfigyelhetők. 

A z 1960-as évek végén, a tározó medrén átvezették a Veszprémbe 
tartó nagynyomású gázvezetéket. A nyomvonalárok kimert földjét 

többször átvizsgáltam, őskori maradványokat gyűjtöttem.
Megkérdeztem akkor Kerényi főszerkesztő urat miért érdeklődik 

a romok iránt.
Elmondta, hogy egy nagyszabású kulturális program kialakítá-

sán gondolkodik, ahhoz keres adalékokat. Kérdezte tudnák e még 
valami kapcsolódó dolgot felvetni. Igen, volt a válaszom. Ilyenek 
a Litéri geológiai feltolódás, a Litéri metabazalt lelőhely (jelenleg 
is tele szeméttel). A Megyehegy Ny-i oldalán a Malomvölgy előtti 
fennsíkon pleisztocénkori eutrofizáló tómeder gyökérsav lyuggatta 
felszíni üledékes mészkőmező. A ciszterek veszprémi Sédre települt 
Sólyi papírmalmának romjai, és még néhány más dolgot is meg-
említettem.

A római romoknál emlékképet készítettünk egymásról. Azzal bú-
csúztunk, hogy még találkozunk.
Sajnos erre nem került sor.

Teltek az évek. Időközben Vörösberényben nagy változások tör-
téntek.
A jezsuita vendégház (kolostor) meg a barokk magtár önkormány-
zati tulajdonba kerültek. Nagyszabású munkák kezdődtek el.
Az Új Almádi Újság ez évi júniusi számában már megjelent a 
Vörösberény program 2018.

A magtárban kialakított új kulturális központban június 29-én a 
Bogányi zongorakoncert keretében Kerényi Imre részletesen ismer-
tette az általa kidolgozott nagy ívű Vösösberény programot, aminek 
megvalósítása már folyamatban van, és aminek vezetőjeként fog te-
vékenykedni a jövőben is.

2018. augusztus12-én kaptuk a szomorú hírt, Kerényi Imre elő-
zőnapi haláláról.

Egy nagy tervekben és tettekben gondolkodó azok végrehajtásá-
ban eredményesen tevékenykedő ember távozott el hirtelen a köz-
életből.

Minket, Balatonalmádi-Vörösberény térségében élőket ez közvet-
lenül is érint.

Mi lesz veled Vörösberény program? Reménykedünk, megvaló-
sul. Ezzel állíthatunk méltó emléket Kerényi Imrének.

Gyuricza László
Balatonfűzfő

Megemlékezések a 115 éve született 
Vajkai Aurélról

Születésének 115. évfordulóján három olyan Veszprém ill. Zala 
megyei településen is megemlékeztek Vajkai Aurél néprajztudós-
ról, ahol hosszú ideig élt és alkotott. 2018. május 12-én Balaton-
almádiban vette kezdetét az ünnepség-sorozat: leszármazottai és 
tisztelői körében Keszey János polgármester megkoszorúzta Vajkai 
Aurél emléktábláját, amelyet 2008-ban helyeztek el Balatonalmádi 
hagyományőrző polgárai azon a házon, amely 1950-től 1987-ig a 
tudós otthona volt. A koszorúzás után a Pannonia Kulturális Köz-
pontban folytatódott a megemlékezés, ahol ez alkalomból a könyv-
tár munkatársai egy Vajkai Aurél írásaiból és fotóiból rendezett ka-
mara-kiállítással is tisztelegtek a tudós emléke előtt.

Az olvasóteremben szép számú érdeklődő jelenlétében a Bala-
tonalmádi Értéktár vezetője, Gráfik Imre néprajzkutató felvázolta 
Vajkai Aurél életútját, kiemelve azt a szerteágazó érdeklődést, te-
vékenységet, ami miatt őt tisztelői gyakran polihisztorként, vagy 
reneszánsz emberként emlegették.  

Vajkai Aurél 1903-ban született Kolozsváron. 1927-ben orvosi 
diplomát szerzett, s rövid ideig elmeorvosként működött. Miután a 
népi orvoslás felkeltette figyelmét, érdeklődése egyre inkább a nép-
rajztudomány felé fordult. Kiváló fotósként az ország legkülönbö-
zőbb területein készített néprajzi tárgyú fotókat, végzett néprajzi 
gyűjtést. Az 1930-as években élete végleg összefonódott Veszprém 
megyével, a Bakonnyal, Balaton-felvidékkel.  Gyűjtései, néprajzi 
kutatásai is egyre inkább erre a területre koncentrálódtak. 1949-től 
a Veszprémi Múzeum igazgatója, majd 1965-ben történt nyugdíj-
ba vonulásáig tudományos főmunkatársa volt. Balatonalmádiban 
lakott, onnan utazott Veszprémbe és gyűjtőútjaira. A nyarakat 
többnyire Cserszegtomajon, felesége szülőfalujában töltötte. Nép-
rajzosként is a szerteágazó érdeklődés, változatos tematika jellemzi 
munkásságát: a népi orvoslás mellett az építkezéssel, szőlőművelés-
sel, néphittel, hiedelmekkel, népmesékkel egyaránt foglalkozott. 
Működése alatt a Bakonyi Múzeum (az elnevezés is tőle szárma-
zik) néprajzi tárgyi állománya, fotótára hatalmas gyarapodást ért el.  
Mindez annak is köszönhető, hogy gyűjtőútjaira fiatalabb éveiben 
motorral, vagy kerékpárral járt.

Vajkai Aurél nemcsak jó fotós, rajzoló volt, de élvezetes stílusú író 
is, amiről Balaton útikönyve tanúskodik. Néprajzi munkássága mel-
lett nem mondott le művészi hajlamainak kibontakoztatásáról sem. 
Hegedült, gyakori  hangverseny látogató volt, ifjú korában rendsze-
resen írt zenei kritikákat. Az irodalom, képzőművészet ugyancsak 
érdekelte, számos, a Balatonnál megforduló íróval, művésszel baráti 
kapcsolatban állt, pályakezdő művészeket segített indulásukban. 
Tárlatokról, kiállításokról gyakran tudósított a Veszprémi Napló-
ban, Balatoni Híradóban.

Az Értéktár keretében Szentirmai Edit, Szöllős Péter, Mosonyi 
Emese és Fábiánné Sáray Anna szemelvényeket olvastak fel Vajkai 
Aurél írásaiból ennek a sokrétű életműnek a felvillantására.  Több 
nyelven is megjelent Balaton útikönyvéből Balatonalmádi ismer-
tetését, a népi orvoslás témakörből a falusi foghúzókról  írt cikkét 
hallhattuk. Több tanulmányt is szentelt az olajütésnek, olajütők-
nek. Ennek kapcsán került szakmai levélváltásba Antall Józseffel, 
aki a családjában előforduló „Olajos” ragadványnév eredetéről kért 
információkat Vajkai Auréltól (aki sokáig az Orvostörténeti Tár-
saság Népi Gyógyászati Szakosztályának az elnöke volt). A zenei 
érdeklődését illusztráló szemelvények között különösen érdekes 
volt az 1940-es évek opera- és hangverseny előadásairól írt kritikák 
születésének ismertetése: a koncertet vagy operaelőadást követően 

egyenesen a szerkesztőségbe siettek a szerzők, ahol egy számuk-
ra biztosított szobában azon frissiben megírták benyomásaikat, 
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Ízelítőül egy pozitív és egy negatív értékelésű kritikát is hallhattunk 
Vajkai Aurél tollából.  A szemelvények felolvasása közben a háttér-
ben kivetített fotók felidézték, emberközelbe hozták Vajkai Aurélt 
a tudóst, az embert, a gyűjtőt, a fotóst azok számára is, akik őt 
már személyesen nem ismerhették.   A megemlékezés végén Gulyás 
Anna, a HolddalaNap zenekar énekese pünkösdi énekekkel emlé-
kezett nagyapjára.

2018. május 13–kán életének másik kiemelkedő helyszínén, 
Cserszegtomajon folytatódott a megemlékezés. Vajkai Aurél az 
1930-as évektől rendszeresen gyűjtött Cserszegtomajon. Itt ismerte 
meg feleségét, Mosdósi Teréziát is, akinek családi birtokán épült 
házukban a család a nyarakat rendszeresen töltötte. Vajkai Aurél 
számos tanulmányt szentelt a hegyközség lakói életének, minden-
napjainak leírására. Több közülük szemléletében is úttörő a min-
dennapok, az életmód aprólékos, valósághű megörökítésében, amit 
csakis a falubeliekkel való hosszú együtt élés, azonosulás, a „részt-
vevő megfigyelés” tett lehetővé. Akarata szerint végső nyughelye is 
a cserszegi temető lett.  Cserszegtomaj is hálás maradt neves lakója 
iránt: az utcát, ahol házuk állt, róla nevezték el. Az évfordulón most 
emlékkövet avattak fel a tudós egykori háza közelében.  A Major 
Janka szobrászművész által készített bronz domborműves port-
réval díszített emlékkövet Bartha Gábor polgármester leplezte le, 
majd Vajkai Zsófia néprajzkutató mondott rövid beszédet édesap-
ja életútjáról, kiemelve Cserszegtomaj szerepét édesapja személyes 
és tudományos életében. A kultúrházban az évfordulóra kiállítást 
rendeztek. A megemlékezés a temetőben zárult, ahol az unokák és 
dédunokák énekkel emlékeztek rá.

Május 14-én a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban emlékeztek 
meg a múzeum egykori igazgatójáról, tudományos főmunkatársá-
ról. Ez alkalomból nyílt meg a „Vajkai világa” című interaktív ki-
állítás (kurátor: L. Karsai Henriett) Vajkai Aurél fotóiból, az általa 
gyűjtött tárgyakból és személyes tárgyaiból. Meglepetéssel szolgál-
tak azok a neves írók által Vajkai Aurélnak írt levelek, amelyeket 
íróasztalának restaurálásakor találtak a múzeum restaurátorai. A 
kiállítás megtekintése után kerekasztal-beszélgetésen idézték fel sze-
mélyiségét, érdemeit, kutatási, gyűjtési módszereit leánya, a szintén 
néprajzos Vajkai Zsófia, Lackovits Emőke, a Laczkó Dezső Múze-
um Néprajzi Osztályának nyugalmazott vezetője és Gráfik Imre, aki 
almádi lakosként gyerekkorától ismerte, majd kezdő néprajzkutató-
ként munkakapcsolatba is került Vajkai Auréllal. 

A három napos megemlékezés-sorozat örvendetes példáját adta 
annak, hogy azok a települések, amelyeket Vajkai Aurél munkás-
sága maradandóan gazdagított, ma is őrzik, megbecsülik a tudós 
emlékét.
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Vajkai Zsófia, Gráfik Imre és Keszey János polgármester a balatonalmádi 
emléktábla koszorúzásánál
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Közeleg a Halottak napja
Néhány nap múlva elérkezik újra a Halottak napja. Vannak olya-

nok, akik félnek az emlékezéstől, fontos teendőikre hivatkozva nem 
érnek rá a halottaikkal foglalkozni, míg mások épp ellenkezőleg, 
szinte az egész évet gyászban töltik, kiszakadva az élők világából. 
Nagyon különbözően gyászolunk, másképp éljük át veszteségein-
ket. Mint ahogy a felnövő gyermeket el kell engednie a szülőnek, 
hogy ezáltal meg tudja őt tartani, ugyanúgy a gyászolónak is el kell 
engedni kedves halottját, hogy szívében tovább élhessen.

Sokan vannak, akik erre nem képesek. A számukra fontos sze-
mély: partner, gyermek, szülő elvesztése után befelé fordulnak, az 
életük gyökeresen megváltozik, minden értelmét veszíti számukra 
és ez sokszor súlyosbodik. Életüket a gyász tölti ki, emberi kapcso-
lataik leépülnek, mert semmi másról nem lehet beszélni velük, csak 
az elvesztett, szeretett személyről. Mintha élve eltemetnék magukat.

Lelkileg egészséges emberek az idő múlásával fájdalmaik eny-
hülését élik át. Az idő gyógyító hatású, és a „gyászév” letelte után 
képesek visszatérni az életbe, tudnak újra örülni. Ez a folyamat a 
gyászmunka. Sokszor kemény kihívás, meg kell dolgozni azért, 
hogy élhessünk. Mikor a halottainkról megemlékezünk, az egész 
életünket végiggondolhatjuk. Sok család ilyenkor jön össze, a te-
mető a találkozások színhelyévé válik. Mintha az elhunyt kedvéért 
lépnének kapcsolatba egymással az élők. A közös fájdalom össze-
hozhatja az embereket.

Az életben két dolog számít: egészséges vagyok e és élnek e azok 
az emberek, akik számomra fontosak? Minden más kevésbé fon-
tos. Tudjuk ezt, de nem így élünk. „Mit teszek azért, hogy testben 
és lélekben egészséges idős ember lehessek?” Gyakran követünk el 
„bűnt” önmagunkkal szemben, ami a későbbi életünket meghatá-
rozhatja.

Hamarosan kimegyünk a temetőbe és megemlékezünk. De kiről 
is? Elsősorban önmagunkról, arról, hogy nekünk mit jelentett az 
elhunyt, nekünk mennyivel rosszabb, hogy ő már nem él. Lehet, 
hogy ő volt, aki a legjobban szeretett bennünket, és mi voltunk 
neki a legfontosabbak, az élete értelme. Elmosolyodunk ezen? Hát 
ilyen önzők vagyunk? Igen. Sokan éreznek dühöt, amikor elveszí-
tenek egy fontos személyt. Úgy élik meg, mintha elvett volna tőlük 
valamit, mintha ők lennének kevesebbek ezáltal. Úgy érezzük, hogy 
nem fogunk többé megkapni valami fontosat, amit csak ő tudott 
megadni nekünk. Nem szégyellni való ez az önzésünk, ilyenek va-
gyunk. Amikor elszólít a halál, akkor elveszünk az élőktől, meg-
fosztjuk őket attól, ami nekünk tőlünk járt. Ha valakivel kapcsolat-
ban ezt nem érzik az emberek, akkor lehet, hogy az életének nem is 
volt értelme, nem tudot fontossá válni mások számára.

Közeleg a halottak napja. Elgondolkodhatunk az élőkről, hogy 
megbocsássunk, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Nem tudhat-
juk, hogy erre meddig van lehetőségünk. Nehezebb úgy rendezni 
a lelkünkben egy konfliktusokkal teli viszonyt, hogy az illető már 
nem él. Tisztázandó, hogy van e valakivel szemben bűntudatunk 
vagy lelkiismereti problémánk. Halottaink egykori életén elgon-
dolkodva talán a válaszhoz is közelebb kerülünk. Miután a sírokra 
tettük a megemlékezés virágait és mécseseit, az élőkkel való kapcso-
lataink ápolásába foghatunk.

Ha kíváncsiak további érdekes írásainkra, keressenek minket a 
facebook oldalunkon Balatonalmádi Lelki Egészségfejlesztési Iroda 
címen!
„Te sem vagy egyedül!”

Kardos Klára
klinikai szakpszichológus

EFOP-1.8.20-17-2017-00039
„Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi
EFI működési területén

Templomok éjszakája ötödször
Ötödik alkalommal szervezte meg a Templomok Éjszakáját Bala-

tonalmádiban a Honismereti és Városszépítő Kör.

A Kovács István elnök által vezetett Kör a helyi Tourinform irodá-
val összefogva 2014 óta szervez minden nyáron ingyenes templom- 
és villasétákat. Az idei templomsétákat főleg Fekete László önkéntes 
vezette, a programot két éve már „minikoncertek”  is gazdagítják, 
a helyi ifjú tehetségek, Józsa Dalma, Kurucz Fanni, Józsa Tamás és 
Kedves Lőrinc közreműködésével.

 
A Templomok éjszakáját a Kulturális örökség napján szervezték 

meg idén is. Az egyik cél az volt, hogy olyan helyekre kalauzolják el 
az érdeklődőket, ahova máskor nem juthatnak be.

Idén három ilyen hely is szerepelt a kínálatban, a református erő-
dített templom tornya, a Szent Ignác templom sekrestyéjéből nyíló 
Szent Sír kápolna, valamint a jezsuita kolostor pincéje.

 
A Vörösberényi Ref. templom 

felé sétálókat már fél héttől ked-
ves gitárszó csalogatta a XI-XII. 
századi román kori alapokon 
nyugvó épületbe. Papp Vera és 
Mesterné Ági pengette a húro-
kat, miközben a Józsáné Márta a 
templomtorony látogatását ko-
ordinálta. Csak fél óra állt ren-
delkezésre a sok érdeklődőnek a 
szűk lépcsőn feljutni a torony-
ba, ahol annak idején Bessenyei 
Ferenccel, Garas Dezsővel for-
gatták a Helység kalapácsa című 
filmet. Most újabb látnivaló is 
volt, pelyhes kis galambfiókák 

tátogattak csőrüket, rájuk is vigyáztak az óvatos toronylátogatók.
A kezdésre várakozók közül többen a kapott kis kártyákat  illeszt-

gették, megint volt puzzle játék, a három helyszínen három vers-
részletet kaptak a résztvevők, melyet szép idézetté illeszthették össze 
az utolsó állomáson.

 
Először Faust Gyula lelkipásztor köszöntötte egy evangéliumi 

idézettel a résztvevőket, majd Töltési Erzsébet programismertetése 
következett. Ezután meglepő hangerővel a Nagykovácsi Plébánia 
Gitáros Énekesei: Ormay Csaba és Tegzes Endre csaptak a húrok 

közé, fergeteges hangulatot varázsolva az ódon falak közé.
 
Őket követte Balatonalmádi város Vegyeskara. Kovácsné Nagy 

Márta vezényletével három dalt adtak elő: Young - Alleluja, Bach 
- Jesus bleibet meine Freude és Esterházy Pál: Jövel teremtő Szent-
lélek, utóbbit ismertette és abban  szólót énekelt Káplán György 
énekművész, orgonán kísért Farkas László.

A tiszta, zengő dallamok lecsengése után indult a templomból 
a kb. százhatvan fő a Nagykovácsi gitárosok vezetéssel a Szent Ig-
nác templom felé. Molnárné Éva és a Kör önkéntesei barátságosan 
pislogó mécseseket osztottak. A sötétben csodálatos látvány volt az 
énekelve kígyózó fénysor a Veszprémi úton.

 
Odalent a Szűz Mária szobor köré elhelyezték a mécseseket, köz-

ben a gitárosok egy szép Ave Máriát énekeltek, majd Szabó János 
atya mutatta be a templomot. Beszélt a templom freskóiról, melyek 
Szent Ignác, a jezsuita rendalapító életét ábrázolják, és ismertette a 
napokban kezdődő felújítási munkálatokat is.

Káplán György énekművész következett, Tóth István József kán-
tor orgonakíséretével Tosti: Ave Máriáját mély érzéssel zenélték a 
karzatról az áhitattal figyelő hallgatóságnak.

 
Ezután Almádi ifjú tehetségei játszottak, Kedves Lőrinc Bach 

kétszólamú invencióiból orgonán, Józsa Dalma J. S. Bach: a-moll 
szólószonátájából hegedűn, végül Józsa Tamás a Zeneakadémia fris-
sen végzett zeneszerzője saját szerzeményeit zongorán játszva vará-
zsolta el a közönséget. 

A Jezsuita Kolostorba vonultak át végül, ahol a házigazda Kaszás 
Attila, és a Kör ügyeskezű háziasszonyai által készített szeretetven-
dégség fogadta a csapatot. A Nagykovácsi Gitárosok az előző temp-
lomhoz kapcsolódóan egy csodálatos Szent Ignác éneket játszottak, 
majd Kovács István mutatta be a város tulajdonába nemrég vissza-
került kolostort, és vezette le az érdeklődőket az izgalmakkal teli, 
pókhálós pincébe.

 
Köszönet illeti a lelkipásztorokat, az előadókat, a közreműködő-

ket és az érdeklődőket. Soha ennyien még nem voltak a Templo-
mok éjszakáján! Lehetőség volt megismerni templomainkat, épített 
örökségünket, és a városban működő egyházi közösségeket!

Köszönet az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése 
pályázat támogatásáért.

Töltési Erzsébet
Fotó: Molnár Jánosné Éva

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői kü-
lönjáratot indítunk az alábbi időpontokban: 

2018. november 02., péntek 

2018. november 03., szombat

Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 
várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.
 
Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti 
megálló – Szabadság úti megálló – Szőlő utcai 
megálló – Kisberényi-Martinovics u. sarok – 
Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

Balatonalmádi Városgondnokság

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

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG 
KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 13/2018. (VIII.30.) számú rendeletének 
23.§(2) pontja rendelkezik a temetési helyek 
újraváltásáról.
Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre egyaránt 
vonatkozik.

További információ kérhető: 
Géczy Krisztina (20/805-6816)
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Közeleg a Halottak napja
Néhány nap múlva elérkezik újra a Halottak napja. Vannak olya-

nok, akik félnek az emlékezéstől, fontos teendőikre hivatkozva nem 
érnek rá a halottaikkal foglalkozni, míg mások épp ellenkezőleg, 
szinte az egész évet gyászban töltik, kiszakadva az élők világából. 
Nagyon különbözően gyászolunk, másképp éljük át veszteségein-
ket. Mint ahogy a felnövő gyermeket el kell engednie a szülőnek, 
hogy ezáltal meg tudja őt tartani, ugyanúgy a gyászolónak is el kell 
engedni kedves halottját, hogy szívében tovább élhessen.

Sokan vannak, akik erre nem képesek. A számukra fontos sze-
mély: partner, gyermek, szülő elvesztése után befelé fordulnak, az 
életük gyökeresen megváltozik, minden értelmét veszíti számukra 
és ez sokszor súlyosbodik. Életüket a gyász tölti ki, emberi kapcso-
lataik leépülnek, mert semmi másról nem lehet beszélni velük, csak 
az elvesztett, szeretett személyről. Mintha élve eltemetnék magukat.

Lelkileg egészséges emberek az idő múlásával fájdalmaik eny-
hülését élik át. Az idő gyógyító hatású, és a „gyászév” letelte után 
képesek visszatérni az életbe, tudnak újra örülni. Ez a folyamat a 
gyászmunka. Sokszor kemény kihívás, meg kell dolgozni azért, 
hogy élhessünk. Mikor a halottainkról megemlékezünk, az egész 
életünket végiggondolhatjuk. Sok család ilyenkor jön össze, a te-
mető a találkozások színhelyévé válik. Mintha az elhunyt kedvéért 
lépnének kapcsolatba egymással az élők. A közös fájdalom össze-
hozhatja az embereket.

Az életben két dolog számít: egészséges vagyok e és élnek e azok 
az emberek, akik számomra fontosak? Minden más kevésbé fon-
tos. Tudjuk ezt, de nem így élünk. „Mit teszek azért, hogy testben 
és lélekben egészséges idős ember lehessek?” Gyakran követünk el 
„bűnt” önmagunkkal szemben, ami a későbbi életünket meghatá-
rozhatja.

Hamarosan kimegyünk a temetőbe és megemlékezünk. De kiről 
is? Elsősorban önmagunkról, arról, hogy nekünk mit jelentett az 
elhunyt, nekünk mennyivel rosszabb, hogy ő már nem él. Lehet, 
hogy ő volt, aki a legjobban szeretett bennünket, és mi voltunk 
neki a legfontosabbak, az élete értelme. Elmosolyodunk ezen? Hát 
ilyen önzők vagyunk? Igen. Sokan éreznek dühöt, amikor elveszí-
tenek egy fontos személyt. Úgy élik meg, mintha elvett volna tőlük 
valamit, mintha ők lennének kevesebbek ezáltal. Úgy érezzük, hogy 
nem fogunk többé megkapni valami fontosat, amit csak ő tudott 
megadni nekünk. Nem szégyellni való ez az önzésünk, ilyenek va-
gyunk. Amikor elszólít a halál, akkor elveszünk az élőktől, meg-
fosztjuk őket attól, ami nekünk tőlünk járt. Ha valakivel kapcsolat-
ban ezt nem érzik az emberek, akkor lehet, hogy az életének nem is 
volt értelme, nem tudot fontossá válni mások számára.

Közeleg a halottak napja. Elgondolkodhatunk az élőkről, hogy 
megbocsássunk, hogy rendezzük a kapcsolatainkat. Nem tudhat-
juk, hogy erre meddig van lehetőségünk. Nehezebb úgy rendezni 
a lelkünkben egy konfliktusokkal teli viszonyt, hogy az illető már 
nem él. Tisztázandó, hogy van e valakivel szemben bűntudatunk 
vagy lelkiismereti problémánk. Halottaink egykori életén elgon-
dolkodva talán a válaszhoz is közelebb kerülünk. Miután a sírokra 
tettük a megemlékezés virágait és mécseseit, az élőkkel való kapcso-
lataink ápolásába foghatunk.

Ha kíváncsiak további érdekes írásainkra, keressenek minket a 
facebook oldalunkon Balatonalmádi Lelki Egészségfejlesztési Iroda 
címen!
„Te sem vagy egyedül!”

Kardos Klára
klinikai szakpszichológus

EFOP-1.8.20-17-2017-00039
„Lelki polgárőrség” a Balatonalmádi
EFI működési területén

Templomok éjszakája ötödször
Ötödik alkalommal szervezte meg a Templomok Éjszakáját Bala-

tonalmádiban a Honismereti és Városszépítő Kör.

A Kovács István elnök által vezetett Kör a helyi Tourinform irodá-
val összefogva 2014 óta szervez minden nyáron ingyenes templom- 
és villasétákat. Az idei templomsétákat főleg Fekete László önkéntes 
vezette, a programot két éve már „minikoncertek”  is gazdagítják, 
a helyi ifjú tehetségek, Józsa Dalma, Kurucz Fanni, Józsa Tamás és 
Kedves Lőrinc közreműködésével.

 
A Templomok éjszakáját a Kulturális örökség napján szervezték 

meg idén is. Az egyik cél az volt, hogy olyan helyekre kalauzolják el 
az érdeklődőket, ahova máskor nem juthatnak be.

Idén három ilyen hely is szerepelt a kínálatban, a református erő-
dített templom tornya, a Szent Ignác templom sekrestyéjéből nyíló 
Szent Sír kápolna, valamint a jezsuita kolostor pincéje.

 
A Vörösberényi Ref. templom 

felé sétálókat már fél héttől ked-
ves gitárszó csalogatta a XI-XII. 
századi román kori alapokon 
nyugvó épületbe. Papp Vera és 
Mesterné Ági pengette a húro-
kat, miközben a Józsáné Márta a 
templomtorony látogatását ko-
ordinálta. Csak fél óra állt ren-
delkezésre a sok érdeklődőnek a 
szűk lépcsőn feljutni a torony-
ba, ahol annak idején Bessenyei 
Ferenccel, Garas Dezsővel for-
gatták a Helység kalapácsa című 
filmet. Most újabb látnivaló is 
volt, pelyhes kis galambfiókák 

tátogattak csőrüket, rájuk is vigyáztak az óvatos toronylátogatók.
A kezdésre várakozók közül többen a kapott kis kártyákat  illeszt-

gették, megint volt puzzle játék, a három helyszínen három vers-
részletet kaptak a résztvevők, melyet szép idézetté illeszthették össze 
az utolsó állomáson.

 
Először Faust Gyula lelkipásztor köszöntötte egy evangéliumi 

idézettel a résztvevőket, majd Töltési Erzsébet programismertetése 
következett. Ezután meglepő hangerővel a Nagykovácsi Plébánia 
Gitáros Énekesei: Ormay Csaba és Tegzes Endre csaptak a húrok 

közé, fergeteges hangulatot varázsolva az ódon falak közé.
 
Őket követte Balatonalmádi város Vegyeskara. Kovácsné Nagy 

Márta vezényletével három dalt adtak elő: Young - Alleluja, Bach 
- Jesus bleibet meine Freude és Esterházy Pál: Jövel teremtő Szent-
lélek, utóbbit ismertette és abban  szólót énekelt Káplán György 
énekművész, orgonán kísért Farkas László.

A tiszta, zengő dallamok lecsengése után indult a templomból 
a kb. százhatvan fő a Nagykovácsi gitárosok vezetéssel a Szent Ig-
nác templom felé. Molnárné Éva és a Kör önkéntesei barátságosan 
pislogó mécseseket osztottak. A sötétben csodálatos látvány volt az 
énekelve kígyózó fénysor a Veszprémi úton.

 
Odalent a Szűz Mária szobor köré elhelyezték a mécseseket, köz-

ben a gitárosok egy szép Ave Máriát énekeltek, majd Szabó János 
atya mutatta be a templomot. Beszélt a templom freskóiról, melyek 
Szent Ignác, a jezsuita rendalapító életét ábrázolják, és ismertette a 
napokban kezdődő felújítási munkálatokat is.

Káplán György énekművész következett, Tóth István József kán-
tor orgonakíséretével Tosti: Ave Máriáját mély érzéssel zenélték a 
karzatról az áhitattal figyelő hallgatóságnak.

 
Ezután Almádi ifjú tehetségei játszottak, Kedves Lőrinc Bach 

kétszólamú invencióiból orgonán, Józsa Dalma J. S. Bach: a-moll 
szólószonátájából hegedűn, végül Józsa Tamás a Zeneakadémia fris-
sen végzett zeneszerzője saját szerzeményeit zongorán játszva vará-
zsolta el a közönséget. 

A Jezsuita Kolostorba vonultak át végül, ahol a házigazda Kaszás 
Attila, és a Kör ügyeskezű háziasszonyai által készített szeretetven-
dégség fogadta a csapatot. A Nagykovácsi Gitárosok az előző temp-
lomhoz kapcsolódóan egy csodálatos Szent Ignác éneket játszottak, 
majd Kovács István mutatta be a város tulajdonába nemrég vissza-
került kolostort, és vezette le az érdeklődőket az izgalmakkal teli, 
pókhálós pincébe.

 
Köszönet illeti a lelkipásztorokat, az előadókat, a közreműködő-

ket és az érdeklődőket. Soha ennyien még nem voltak a Templo-
mok éjszakáján! Lehetőség volt megismerni templomainkat, épített 
örökségünket, és a városban működő egyházi közösségeket!

Köszönet az EFOP 1.3.5-16-2016-00503 Balatonalmádi Szent 
Imre Római Katolikus Plébánia közösségi szerepvállalás erősítése 
pályázat támogatásáért.

Töltési Erzsébet
Fotó: Molnár Jánosné Éva

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői kü-
lönjáratot indítunk az alábbi időpontokban: 

2018. november 02., péntek 

2018. november 03., szombat

Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 
várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.
 
Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti 
megálló – Szabadság úti megálló – Szőlő utcai 
megálló – Kisberényi-Martinovics u. sarok – 
Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

Balatonalmádi Városgondnokság

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

Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

BALATONALMÁDI VÁROSGONDNOKSÁG 
KÖZLEMÉNYE

Tájékoztatjuk a Pinkóczi köztemetőben érintett 
hozzátartozókat, hogy a Balatonalmádi Város 
Önkormányzata 13/2018. (VIII.30.) számú rendeletének 
23.§(2) pontja rendelkezik a temetési helyek 
újraváltásáról.
Fenti rendelkezés az Ó- és Újtemetőre egyaránt 
vonatkozik.

További információ kérhető: 
Géczy Krisztina (20/805-6816)
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Négy vidám nap a Tusnádfürdői 
Néptáncosokkal!

A Balatonalmádi, Vörösberényi Ringató Balaton Néptánccsoport 
meghívta a Tusnádfürdői Néptánc csoportot szüreti mulatságra. Itt 
tartózkodásuk alatt megismerkedhettek Vörösberény nevezetessé-
geivel. Jó időnek köszönhetően megfürödtünk a Balaton selymes 
vizében. Barátainknak nagy élmény volt. Programjainkat színesí-
tette a Szentkirályszabadjai szüreti felvonulás, amelyen részt vet-
tünk. Részesei voltunk a Magtár revünek melyen szőlőt taposott 
a Tusnádfürdői alpolgármester Melles Mária és a Ringató Balaton 
Néptánccsoport vezetője Veleginé Pavelka Gizella. Taposás köz-
ben magyar dalokat énekeltünk. Azt követő programban fellépett 
a Borostyán Népdalkőr, Ringató Balaton Néptánccsoport és a 
Tusnádfürdői Őszirózsa Néptánccsoport. Ezt követően Bangó Mar-
git művésznő előadása és cigány zenés vacsora várta a résztvevőket. 
Sokat énekeltünk Tusnádfürdői Barátainkkal. Felejthetetlen napo-
kat és estéket töltöttünk együtt.

Ringató Balaton Néptánccsoport vezetője: Veleginé Pavelka Gizella

Ha október, akkor NABE Tökfesztivál!

Kettévágjuk az októbert, a közepén tartjuk a Nők a Balatonért 
Almádi Csoportjának hagyományos rendezvényét, a Tökfesztivált. 
Kivételesen nem szombaton (ami egyébként is munkanap), hanem 
vasárnap várjuk a város apraját és nagyját, hogy elkészítse a Pan-
nóniában töklámpását. Ez lehet természetes, hatalmas sütőtök, de 
készülhetnek üvegből kedves töklámpások is. Sőt, a nyári gyűjtött 
kavicsokból mosolygós Tök Tónik és Tök Terik. A nagy tökökhöz 
adunk fúró-faragó készletet, a lámpásokhoz üveget és   felfüggeszté-
séhez hozzávalót, néhány kavicsot mi is gyűjtöttünk, de számítunk 
a részt vevők kincseire is.

Október14-én vasárnap délután háromtól a Pannóniában a tök-
faragás mellett kóstolót kínálunk az A vitaminban gazdag tökös sü-
teményekből (lesz glutén- és cukormentes is), de megkóstolhatják a 
szorgos szomjasok a tökitalt és a töklevest is. Aki elfáradt, hallgathat 
mesét, játszhat társasjátékot.  Természetesen a tombola sem marad 
el. Ötórától meglepetés műsort nézhetnek a nagyszínpadon a kí-
váncsiak, sőt maguk is szerepelhetnek a produkcióban. Patka He-
léna és Dvorák Gábor örömmel veszik, ha pantomimes játékukba 
bárki bekapcsolódik.

Az idei fesztiválra igazi meglepetéssel készülünk: meghirdetjük a 
„Hozz egy inget, kapsz egy táskát!” akciót. Miután mi elsősorban a 
környezet védelmét tartjuk szemünk előtt, szeretnénk tevőlegesen 
is hozzájárulni a Föld megőrzéséhez. Sok kicsi lépés sokra megy! 
Látjuk a képeken, milyen óriási károkat okoznak a műanyag reklám 
szatyrok. A magunk eszközeivel igyekszünk kiváltani ezeket: a régi 
vászoningekből csinos táskákat varrunk. Aki hoz egy inget a Tök-
fesztiválra, a NABE ajándékoz neki egy környezetkímélő táskát. 

Tökfesztiválra föl!

Szigetközben evezhettek a zeneiskolások

2018. július 23. és 28. között vízi vándortábort szervezett a ze-
neiskola. A résztvevő gyerekek naplóiból olvashatók az alábbi rész-
letek: 

Hétfő: Délelőtt érkeztünk Dunaszigetre, ahol elfoglaltuk a sát-
rainkat. Mi, táborlakók bemutatkoztunk egymásnak - mivel raj-
tunk, zeneiskolásokon kívül jöttek még Veszprémből, Bács Kiskun 
megyéből több helyről is, még Szolnokról is vízivándorok –, majd 
bemutatták nekünk a túravezetőinket: Bence bácsit és Anna nénit. 
Bence Bácsi jól tud szájharmonikázni, s mindig azon jelez nekünk, 
ha figyelnünk kell rá. Vezetőinkkel lementünk a partra, és elkez-
dődhetett a kenuzás alapjainak megbeszélése. Ezután mindenki a 
csónakba! Ez az itteni Duna csodaszép! Kristálytiszta víz, minden-
ütt vízinövény, fűzfa, nád! Kicsit keskenyebb, mint nálunk (Tass-
nál). Kisebb bemelegítésnek 5 km-t eveztünk. Az 1. fordulónál 
csobbanhattunk is egyet a Dunában, sőt, aki két hosszt leúszott, az 
levehette az úszómellényét a biztonságos szakaszokon. Vacsora után 
csoportokra oszlottunk, feladatokat oldottunk meg, kitaláltunk 
magunknak neveket és a csapatzászlón is dolgoztunk. A csapatunk 
neve KALANDOROK lett. Este a csillagos ég alatt fürödtünk (ami 
egészen új élmény volt) egy nyitott tetejű zuhanyzóban.

Kedd: Reggel korán keltünk, tornával bemelegítettünk majd 
reggelivel megkoronáztuk a nap legkorábbi szakaszát. A reggeli te-
endők: a torna, a sátorszemle, a közös készülődés a reggelihez retro 
hangulatúvá tették a tábort, de nem bántam. (Tavaly más szerve-
zésben voltam Vízi Vándortáborban, de ott nem volt ilyesmi. Most 
örültem, mert így nem volt időm unatkozni.)

Egy kifejezetten hosszú séta után kenukba szálltunk, csillagtúrá-
ra indultunk. Itt kicsit szélesebb ágakon kenuztunk, mint tegnap. 
Egy nagy sodrású szakaszon is hősiesen feleveztünk, majd megnéz-
hettük a „hódszigetet” is. Sajnos hódokkal nem találkoztunk, de 
kormoránokkal igen, s egy jót fürödtünk is. Egy kis zúgós részen is 
áteveztünk. Este a táborhelyen a tegnap költött vers indulóvá fej-
lődött, így meglett a Kalandornevű nagy csapatunk indulója. Míg 
a fiúk fociztak, elkészült végre a zászlónk is. Igen büszkék voltunk 
rá! Sötétedés után Bence távcsövével csillagászkodtunk  – láttuk a 
Szaturnusz gyűrűjét is! Kíváncsian várom, hogy mit tartogat szá-
munkra a holnapi nap.

 
Szerda: Ma, a tábor harmadik napján sajnos nagyon korán kel-

lett felkelni (7 órakor), mert este már Kisbodakon aludtunk. Reggel 
a torna és a reggeli után – virsli volt – megtanultuk az indulónkat, 

majd a csomagjainkat bepakoltuk Ottó bácsi kocsijába, hogy azok 
is eljussanak az új helyünkre. Evezés közben az első pihenőnél el-
énekeltük vezetőinknek az indulónkat, s megmutattuk az általunk 
készített zászlót is – ezt Bence bácsi büszkén tartotta a kenu hátul-
jában. Út közben sokat mesélt nekünk a vezetőnk, s pihenésképpen 
a nagy melegben többször is megálltunk fürdeni. A második volt 
az eddigi helyek közül a legjobb fürdőhely: egy kisebb vízesésben 
lubickolhattunk, s a folyó csendes részén úszóversenyt is tartottunk. 
Az evezés közbeni éneklés szépségét is megtapasztaltuk: énekelsz, 
és más ütemben evezel. Jó kis ritmus- és koncentrációs feladat. Új 
helyünkre érve, miután kellően kipihentük magunkat, nekiláttunk 
a paprikás krumpli elkészítésének. Nagyon finom volt, s utána meg-
lepetésként szilvás gombócot is kaptunk. Jól esett utána az alvás.

Csütörtök: Kezdem érteni, hogy van értelme a reggeli torná-
nak – olyan jól esett! Reggel pakolás. Sátor takarítás, újra. Megint 
költözünk. Hosszú útra indultunk, a következő szálláshelyünkre, 
Ásványráróra. Egy érdekes hely után, ahol a fák a víz alatt gyöke-
reztek, egy átemelés következett. A hajókkal kikötöttünk, s a szára-
zon kellett őket kézben átcipelni egy másik ághoz, ahol ismét vízre 
szállhattunk. Ez volt a leghosszabb és legfárasztóbb emelés eddig, 
de cserébe a végén egy jót fürödhettünk egy zúgós folyószakaszon. 
Ezután végre kijutottunk az Öreg-Dunára. Érdekes volt a „nagy-
víz”, melynek a szlovákiai oldalán is eveztünk. Egy kavicszátonynál 
fürödhettünk is az elképesztő sodrású Dunában. (Ha árral szemben 
akartál úszni, jobb esetben egy helyben maradtál. Rosszabb eset-
ben így is vitt le a sodrás.) Egy újabb emelés után láthattunk egy 
hallépcsőt, majd az utolsó szakasz leevezése után kikötöttünk és a 
hajók kitakarítása előtt kipróbálhattuk a borulást!! Nagyon izgi volt, 
s sikeresen partot ért mindenki. Nem is kell ettől annyira félni. A 
szálláshelyeink közül ez tetszett a legjobban. Biliárdoztunk, ping-
pongoztunk, de voltak, akik röplabdáztak. S utána minden csapat 
készült a naplóit megírni, rajzokat készíteni, hiszen holnap lesz a 
tábortűz, s az eredményhirdetés: vajon melyik csapat lesz a győztes?

Péntek: Ma is szép és érdekes helyeken jártunk. Egy híd alatt 
megpróbálhattunk árral szemben úszni – csak az „úszóbajno-
koknak” sikerült, nekik is csak sokadik nekifutásra. A vacsoránál 
megköszöntöttük Viola tanárnőt a szülinapján - nagy meglepetést 
okoztunk neki éneklésünkkel, s finom tortát is ehettünk. Ezután 
volt táncház, amit Nimród vezetett, a nagyok pedig röplabda mecs-
cset játszottak a kemping más lakóival. A tűzrakást Bence bácsi 
vállalta. Miután körbeültük a tábortüzet,  Gabi néni kihirdette az 
eredményt. A győztes csapatok csoki jutalomban részesültek, s min-
denki átvehette a sikeres táborozásért járó személyre szóló szép ok-
levelét. Ezután még a különleges holdfogyatkozást is megcsodáltuk 
természetesen Bence bácsi értő magyarázatai mellett.

Köszönjük minden vezetőnknek ezt a szép hetet:
A balatonalmádi vízi vándorok

A Kalandorok csapat indulója

Refr. 
Kalandorok útra fel,
Vár a Duna, indulj el! 
 
Dunasziget, ahol kezdünk,
Kisbodakon lecsót főzünk.
Ásványrárón is kikötünk, 
S onnan bizony hazamegyünk.

Vízi főnök Bence bácsi,
Hű segédje Anna néni.
Harmónika szólít minket
Ismerjük meg vizeinket!

Aki keménylegény,
Annak nem kell mellény;
Ha úszol két hosszt, leveheted.
Gyerek sereg tova evez…
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Négy vidám nap a Tusnádfürdői 
Néptáncosokkal!

A Balatonalmádi, Vörösberényi Ringató Balaton Néptánccsoport 
meghívta a Tusnádfürdői Néptánc csoportot szüreti mulatságra. Itt 
tartózkodásuk alatt megismerkedhettek Vörösberény nevezetessé-
geivel. Jó időnek köszönhetően megfürödtünk a Balaton selymes 
vizében. Barátainknak nagy élmény volt. Programjainkat színesí-
tette a Szentkirályszabadjai szüreti felvonulás, amelyen részt vet-
tünk. Részesei voltunk a Magtár revünek melyen szőlőt taposott 
a Tusnádfürdői alpolgármester Melles Mária és a Ringató Balaton 
Néptánccsoport vezetője Veleginé Pavelka Gizella. Taposás köz-
ben magyar dalokat énekeltünk. Azt követő programban fellépett 
a Borostyán Népdalkőr, Ringató Balaton Néptánccsoport és a 
Tusnádfürdői Őszirózsa Néptánccsoport. Ezt követően Bangó Mar-
git művésznő előadása és cigány zenés vacsora várta a résztvevőket. 
Sokat énekeltünk Tusnádfürdői Barátainkkal. Felejthetetlen napo-
kat és estéket töltöttünk együtt.

Ringató Balaton Néptánccsoport vezetője: Veleginé Pavelka Gizella

Ha október, akkor NABE Tökfesztivál!

Kettévágjuk az októbert, a közepén tartjuk a Nők a Balatonért 
Almádi Csoportjának hagyományos rendezvényét, a Tökfesztivált. 
Kivételesen nem szombaton (ami egyébként is munkanap), hanem 
vasárnap várjuk a város apraját és nagyját, hogy elkészítse a Pan-
nóniában töklámpását. Ez lehet természetes, hatalmas sütőtök, de 
készülhetnek üvegből kedves töklámpások is. Sőt, a nyári gyűjtött 
kavicsokból mosolygós Tök Tónik és Tök Terik. A nagy tökökhöz 
adunk fúró-faragó készletet, a lámpásokhoz üveget és   felfüggeszté-
séhez hozzávalót, néhány kavicsot mi is gyűjtöttünk, de számítunk 
a részt vevők kincseire is.

Október14-én vasárnap délután háromtól a Pannóniában a tök-
faragás mellett kóstolót kínálunk az A vitaminban gazdag tökös sü-
teményekből (lesz glutén- és cukormentes is), de megkóstolhatják a 
szorgos szomjasok a tökitalt és a töklevest is. Aki elfáradt, hallgathat 
mesét, játszhat társasjátékot.  Természetesen a tombola sem marad 
el. Ötórától meglepetés műsort nézhetnek a nagyszínpadon a kí-
váncsiak, sőt maguk is szerepelhetnek a produkcióban. Patka He-
léna és Dvorák Gábor örömmel veszik, ha pantomimes játékukba 
bárki bekapcsolódik.

Az idei fesztiválra igazi meglepetéssel készülünk: meghirdetjük a 
„Hozz egy inget, kapsz egy táskát!” akciót. Miután mi elsősorban a 
környezet védelmét tartjuk szemünk előtt, szeretnénk tevőlegesen 
is hozzájárulni a Föld megőrzéséhez. Sok kicsi lépés sokra megy! 
Látjuk a képeken, milyen óriási károkat okoznak a műanyag reklám 
szatyrok. A magunk eszközeivel igyekszünk kiváltani ezeket: a régi 
vászoningekből csinos táskákat varrunk. Aki hoz egy inget a Tök-
fesztiválra, a NABE ajándékoz neki egy környezetkímélő táskát. 

Tökfesztiválra föl!

Szigetközben evezhettek a zeneiskolások

2018. július 23. és 28. között vízi vándortábort szervezett a ze-
neiskola. A résztvevő gyerekek naplóiból olvashatók az alábbi rész-
letek: 

Hétfő: Délelőtt érkeztünk Dunaszigetre, ahol elfoglaltuk a sát-
rainkat. Mi, táborlakók bemutatkoztunk egymásnak - mivel raj-
tunk, zeneiskolásokon kívül jöttek még Veszprémből, Bács Kiskun 
megyéből több helyről is, még Szolnokról is vízivándorok –, majd 
bemutatták nekünk a túravezetőinket: Bence bácsit és Anna nénit. 
Bence Bácsi jól tud szájharmonikázni, s mindig azon jelez nekünk, 
ha figyelnünk kell rá. Vezetőinkkel lementünk a partra, és elkez-
dődhetett a kenuzás alapjainak megbeszélése. Ezután mindenki a 
csónakba! Ez az itteni Duna csodaszép! Kristálytiszta víz, minden-
ütt vízinövény, fűzfa, nád! Kicsit keskenyebb, mint nálunk (Tass-
nál). Kisebb bemelegítésnek 5 km-t eveztünk. Az 1. fordulónál 
csobbanhattunk is egyet a Dunában, sőt, aki két hosszt leúszott, az 
levehette az úszómellényét a biztonságos szakaszokon. Vacsora után 
csoportokra oszlottunk, feladatokat oldottunk meg, kitaláltunk 
magunknak neveket és a csapatzászlón is dolgoztunk. A csapatunk 
neve KALANDOROK lett. Este a csillagos ég alatt fürödtünk (ami 
egészen új élmény volt) egy nyitott tetejű zuhanyzóban.

Kedd: Reggel korán keltünk, tornával bemelegítettünk majd 
reggelivel megkoronáztuk a nap legkorábbi szakaszát. A reggeli te-
endők: a torna, a sátorszemle, a közös készülődés a reggelihez retro 
hangulatúvá tették a tábort, de nem bántam. (Tavaly más szerve-
zésben voltam Vízi Vándortáborban, de ott nem volt ilyesmi. Most 
örültem, mert így nem volt időm unatkozni.)

Egy kifejezetten hosszú séta után kenukba szálltunk, csillagtúrá-
ra indultunk. Itt kicsit szélesebb ágakon kenuztunk, mint tegnap. 
Egy nagy sodrású szakaszon is hősiesen feleveztünk, majd megnéz-
hettük a „hódszigetet” is. Sajnos hódokkal nem találkoztunk, de 
kormoránokkal igen, s egy jót fürödtünk is. Egy kis zúgós részen is 
áteveztünk. Este a táborhelyen a tegnap költött vers indulóvá fej-
lődött, így meglett a Kalandornevű nagy csapatunk indulója. Míg 
a fiúk fociztak, elkészült végre a zászlónk is. Igen büszkék voltunk 
rá! Sötétedés után Bence távcsövével csillagászkodtunk  – láttuk a 
Szaturnusz gyűrűjét is! Kíváncsian várom, hogy mit tartogat szá-
munkra a holnapi nap.

 
Szerda: Ma, a tábor harmadik napján sajnos nagyon korán kel-

lett felkelni (7 órakor), mert este már Kisbodakon aludtunk. Reggel 
a torna és a reggeli után – virsli volt – megtanultuk az indulónkat, 

majd a csomagjainkat bepakoltuk Ottó bácsi kocsijába, hogy azok 
is eljussanak az új helyünkre. Evezés közben az első pihenőnél el-
énekeltük vezetőinknek az indulónkat, s megmutattuk az általunk 
készített zászlót is – ezt Bence bácsi büszkén tartotta a kenu hátul-
jában. Út közben sokat mesélt nekünk a vezetőnk, s pihenésképpen 
a nagy melegben többször is megálltunk fürdeni. A második volt 
az eddigi helyek közül a legjobb fürdőhely: egy kisebb vízesésben 
lubickolhattunk, s a folyó csendes részén úszóversenyt is tartottunk. 
Az evezés közbeni éneklés szépségét is megtapasztaltuk: énekelsz, 
és más ütemben evezel. Jó kis ritmus- és koncentrációs feladat. Új 
helyünkre érve, miután kellően kipihentük magunkat, nekiláttunk 
a paprikás krumpli elkészítésének. Nagyon finom volt, s utána meg-
lepetésként szilvás gombócot is kaptunk. Jól esett utána az alvás.

Csütörtök: Kezdem érteni, hogy van értelme a reggeli torná-
nak – olyan jól esett! Reggel pakolás. Sátor takarítás, újra. Megint 
költözünk. Hosszú útra indultunk, a következő szálláshelyünkre, 
Ásványráróra. Egy érdekes hely után, ahol a fák a víz alatt gyöke-
reztek, egy átemelés következett. A hajókkal kikötöttünk, s a szára-
zon kellett őket kézben átcipelni egy másik ághoz, ahol ismét vízre 
szállhattunk. Ez volt a leghosszabb és legfárasztóbb emelés eddig, 
de cserébe a végén egy jót fürödhettünk egy zúgós folyószakaszon. 
Ezután végre kijutottunk az Öreg-Dunára. Érdekes volt a „nagy-
víz”, melynek a szlovákiai oldalán is eveztünk. Egy kavicszátonynál 
fürödhettünk is az elképesztő sodrású Dunában. (Ha árral szemben 
akartál úszni, jobb esetben egy helyben maradtál. Rosszabb eset-
ben így is vitt le a sodrás.) Egy újabb emelés után láthattunk egy 
hallépcsőt, majd az utolsó szakasz leevezése után kikötöttünk és a 
hajók kitakarítása előtt kipróbálhattuk a borulást!! Nagyon izgi volt, 
s sikeresen partot ért mindenki. Nem is kell ettől annyira félni. A 
szálláshelyeink közül ez tetszett a legjobban. Biliárdoztunk, ping-
pongoztunk, de voltak, akik röplabdáztak. S utána minden csapat 
készült a naplóit megírni, rajzokat készíteni, hiszen holnap lesz a 
tábortűz, s az eredményhirdetés: vajon melyik csapat lesz a győztes?

Péntek: Ma is szép és érdekes helyeken jártunk. Egy híd alatt 
megpróbálhattunk árral szemben úszni – csak az „úszóbajno-
koknak” sikerült, nekik is csak sokadik nekifutásra. A vacsoránál 
megköszöntöttük Viola tanárnőt a szülinapján - nagy meglepetést 
okoztunk neki éneklésünkkel, s finom tortát is ehettünk. Ezután 
volt táncház, amit Nimród vezetett, a nagyok pedig röplabda mecs-
cset játszottak a kemping más lakóival. A tűzrakást Bence bácsi 
vállalta. Miután körbeültük a tábortüzet,  Gabi néni kihirdette az 
eredményt. A győztes csapatok csoki jutalomban részesültek, s min-
denki átvehette a sikeres táborozásért járó személyre szóló szép ok-
levelét. Ezután még a különleges holdfogyatkozást is megcsodáltuk 
természetesen Bence bácsi értő magyarázatai mellett.

Köszönjük minden vezetőnknek ezt a szép hetet:
A balatonalmádi vízi vándorok

A Kalandorok csapat indulója

Refr. 
Kalandorok útra fel,
Vár a Duna, indulj el! 
 
Dunasziget, ahol kezdünk,
Kisbodakon lecsót főzünk.
Ásványrárón is kikötünk, 
S onnan bizony hazamegyünk.

Vízi főnök Bence bácsi,
Hű segédje Anna néni.
Harmónika szólít minket
Ismerjük meg vizeinket!

Aki keménylegény,
Annak nem kell mellény;
Ha úszol két hosszt, leveheted.
Gyerek sereg tova evez…
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Széljegyzet a Biztonság hetéhez  
Minden évben közlekedésbiztonsági kampányt hirdet a TISPOL 

(az európai közlekedési rendőrségi hálózat)  Európai Mobilitási hét 
vagy a Biztonság hete néven szeptember 16. és 21. között. Ez a 
hét magában foglalja az EDWARD Napot szeptember 19-én és az 
Autómentes Napot 21-én. Az „EDWARD” mozaikszó, az Euro-
pean Day Without a Road Death (Európai Nap Közúti Áldozatok 
Nélkül) szavak kezdőbetűiből tevődik össze, az Autómentes Nap 
elnevezés pedig önmagáért beszél.

A szeptember az ősz kezdete, ami az időjárás jelentős változásával 
jár, ami jelentősen kihat a közlekedési feltételekre. Egyre több jár-
mű (kerékpár is!), azon belül gépjármú rója az ország útjait gyakor-
lott és kevésbé gyakorlott vezetőkkel. 

A KRESZ szabályozása kiterjed a közlekedés minden területére: a 
járművek állapotára, közlekedési feltételeire, a vezetési feltételekre, 
a közlekedési útvonalak használatára, azok a biztonságos közleke-
dést nyújtó felszerelésére (táblák, jelzések, felfestések), a közlekedők 
egymáshoz való viszonyára.

Amikor a KRESZT, vagy egy-egy helyen a szabályozást (táblákat, 
felfestést) módosítják, azt minden esetben a bekövetkezett balesetek 
okainak elemzése előzi meg. A közlekedés ugyanúgy változik, ala-
kul, mint az életünk minden területe, ezért folyamatos utánkövetést 
igényel a résztvevők részéről a szabályok frissítése. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy a szabályozás a közlekedés biztonságát szol-
gálja, azt, hogy aki elindul, az oda is érjen az úti céljához! A bal-
esetek bekövetkezésekor döntő többségben az emberi mulasztás, 
hiba egyértelműen kimutatható okként. 

Az idei EDWARD nap kapcsán meghirdetett kampány ajánlá-
sait, úgy gondolom, a mindennapokban kell, kellene alkalmaz-
ni, a magunkévá tenni:

• emlékezteti családtagjait, barátait és kollégáit arra, hogy külö-
nösen óvatosan közlekedjenek az utakon, figyeljenek egymásra, 

•	 figyelmének központjába állítja a biztonságot, tartsák be az 
elsőbbségi szabályokat,

• olyan biztonságosan vezet, amennyire csak lehet, akár a gépjár-
mű, motorkerékpár, vagy kerékpár kormánya mögött ül,

• különös figyelmességet és óvatosságot tanúsít, amennyiben 
közlekedése során gyalogossal, kerékpárossal, gyermekekkel, 
idősekkel, vagy lovasokkal találkozik, 

•	 olyan sebességgel közlekedik, mely a jogszabályi előírásoknak 
és a biztonságosság követelményeinek egyaránt megfelel, 

• elvégzi a gumiabroncsok megfelelő biztonsági ellenőrzését, 
• fokozott figyelemmel vezet, amennyiben iskola mellett, vagy 

olyan hely közelében halad el, ahol sok gyermek található, 
• soha nem vezet szeszes ital fogyasztását követően és vezetése 

előtt nem szed kábítószert/gyógyszert, mely befolyásolhatják a 
biztonságos közlekedést, 

• mindig használja a biztonsági övét és biztosítja azt, hogy a vele 
utazók is mindannyian védetten utazzanak, 

• olyan körültekintően vezet, amennyire csak lehetséges és meg-
tartja a biztonságos követési távolságot, 

• nem engedi, hogy a járműből, illetve a környezetből érkező 
ingerek, valamint saját gondolatai elvonják a figyelmét a ve-
zetéstől

• nem használ mobil telefont vezetés közben, 
• utasai felé jó példát mutatva nyugodtan és biztonságosan vezet. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Közbiztonságilag egy sikeres nyarat zártunk, és mindjárt meg is 

kezdjük az őszi közbiztonsági problémák felderítését és azok meg-
oldását. 
Néhány szóban a nyárról: 

A nyári rendezvények sokasága mellett is sikerült a rendőrséggel 
közösen Balatonalmádiban jó közbiztonsági közérzetet elérni. Mi 
sem mutatja ezt jobban, minthogy az éjszakai órákba nyúló rendez-
vényeken is több ezren fordultak meg. 

Sajnos mindez a közlekedésről nem mondható el. Gyalogosok, 
kerékpárosok, motorosok és autósok sok esetben semmibe veszik a 
közlekedési szabályokat, mellyel másoknak komoly gondot okoz-
nak, illetve balesetveszélyes helyzetbe hozzák őket. Ehhez hozzájá-
rulnak az őszi időben a vizes, csúszós utak, valamint a korai söté-
tedés. Szeptemberben megkezdődött az iskolaév és a nap bizonyos 
időszakaiban iskolakezdéskor és az iskola befejezésekor sok diák 
fordul meg az utakon. Javasoljuk, hogy a kerékpárosok fényvissza-
verő matricával lássák el kerékpárjukat és ruházatukat, (külterületen 
kötelező a láthatósági mellény) a gyalogosok szintén a lehetőség sze-
rint láthatósági mellényt vagy ennek hiányában fényvisszavető mat-
ricát vagy szalagot viseljenek. Kérek minden közlekedőt magam és 
a polgárőr társaim nevében, hogy fokozottan figyeljenek a KRESZ 
előírásaira.

A polgárőrség is figyel a gyerekek közlekedésére, ennek révén a 
Vörösberényi Általános Iskolával közbiztonsági együttműködési 
szerződést kötött. 

Almádi a bauxitkutatás központja XXIV. 
Zárszó a vállalattörténeti sorozatunkhoz

Az emlékkiállításra készülve még 2015-ben kezdtük el a cikkek 
írását. A vállalat két alaptevékenységét – a bauxitkutatást és az akna-
fúrást –, valamint a szervesen hozzájuk kapcsolódó egységek (osztá-
lyok, üzemek, csoportok) munkáját ismertettük az illetékes szakmai 
vezetők írásaiban. Közérthető megfogalmazásra törekedünk, ami az 
elvontabb tárgyaknál (pl. geofizika, hidrogeológia, anyagvizsgálat) 
nem volt egyszerű feladat. A csak szűk körben ismert szakkifejezé-
seket lehetőleg kerültük vagy körülírtuk.

Az olvasói reagálások alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a szokatlan téma ellenére sorozatunkat kedvezően fogadták. Töb-
ben gyűjtik cikkeinket újságostól vagy abból kiemelve. Ily módon 
kerültünk egyébként egyik dolgozónk révén már az Új Magyar Le-
xikonba is, mivel a nagy formátumú kötetek lapjai közé csúsztatva 
őrzi írásainkat. Ide kívánkozik a szerkesztőségnek küldött követ-
kező levél is: „Azután érdeklődöm, hogy az Új Almádi Újságban a 
Bauxitkutató Vállalatról szóló cikksorozat egészben hozzáférhető-e, 
vagy egyenként kell kivágni a lapszámokból?”. Kiderült, hogy egy 
győri lakos írta, aki Balatonfüredről utazva olvasta a sorozat egyik 
részét egy vonaton hagyott újságból. 

Az emlékkiállításra gazdag anyagot sikerült gyűjtenünk: fényké-
peken kívül fúrószerszámokat, kőzetmagokat, vállalati jelentéseket, 
térképeket. Segítettek ebben a tárgyainkat őrző múzeumok is. Az 
Alumíniumipari Múzeumtól kőzetmintákat, térképeket, fúrókoro-
nákat, a zirci Természettudományi Múzeumtól pedig bauxitmin-
tákat kaptunk. Kiállításunk sikeres volt. Az ünnepélyes megnyitón 
a vállalati dolgozók és hozzátartozói, valamint a meghívottak és a 
helybéliek megtöltötték a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár nagytermét. De fennmaradt az érdeklődés a többi eseményen is: 
volt szakmai nap előadásokkal, baráti találkozó, és felelevenítettük 
a bányászati hagyományokat. Szép számmal jöttek látogatók, leg-
jobban annak örültünk, hogy a tanárok elhozták diákjaikat egy-egy 
rendhagyó órára. 

Ekkor kaptunk néhány – csaknem hetven évvel ezelőtti – do-
kumentumot, amelyek azért érdekesek, mert fellebbentik a fáty-
lat vállalatunk alapításának eddig ismeretlen előzményeiről. Az 

első, 1949. október 17-én kelt levélben Vas Zoltán miniszter, az            
Országos Tervhivatal nagyhatalmú elnöke felkéri a nehézipari mi-
nisztert, hogy az ötéves terv teljesítéséhez szükséges bauxit bizto-
sítása érdekében gondoskodjon önálló kutatóüzem szervezéséről. 
Szakértők javaslata alapján ennek központjául a Halimba – Sümeg 
kutatási területet jelöli meg, mivel „ez a terület látszik a legfonto-
sabbnak”. A Nehézipari Minisztérium hihetetlenül gyorsan intéz-
kedik, válaszlevelükben már 1949. november 18-án jelentik, hogy 
a szükséges fúróberendezések, eszközök és személyek rendelkezésre 
állnak. Indoklás nélkül azonban a kutató expedíció központjául Ba-
latonalmádit jelölték, „ahol egy ötszobás villalakást az Alumínium-
érc Bánya és Ipar Rt. már ki is bérelt, és ahova 1950. január 1-én 
beköltöznek”. 

Ekkor még közvetlenül 1948, a „fordulat éve” után vagyunk, jól 
látszik ez a levelekből is, hiszen felváltva használják a Kossuth és az 
ún. Rákosi címert, valamint az úr és elvtárs megszólítást. 

Vállalatunk 1995-ben megszűnt, több évtizedes működésének 
legfontosabb eredményei azonban nem múltak el nyomtalanul. 
Megtalálhatók hazai és nemzetközi műszaki, valamint tudományos 
folyóiratokban, könyvekben, konferencia közleményekben, disz-
szertációkban. Földtani kutatási jelentéseinket intézeti irattárakban 
őrzik és felhasználják. Jellemző tárgyaink (fúrási eszközök, kőzet-
magok, iratok) múzeumokban tanulmányozhatók. A sok ezer fúrás 
és felszíni észlelés adataival hozzájárultunk hazánk földtani felépíté-
sének jobb megismeréséhez és új térképek készítéséhez. Mellékesen 
jegyzem meg, hogy a világhírű iharkúti ősmaradványok is csak a 
bauxit lelőhely megkutatása és kitermelése után váltak hozzáférhe-
tővé. Jóleső érzés, hogy fúrt aknáinkból emelt karsztvízzel látják el 
Sümeget, Ajkát, Tapolcát és a környező falvakat, valamint a Bala-
ton körüli településeket Szepezdtől Öszödig, beleértve Keszthelyt és 
Hévízet, sőt lejuttatják egészen Kaposvárig.

Megragadom az alkalmat, és megköszönöm az újság szerkesztő-
ségének, hogy befogadta sorozatunkat. További sikereket kívánok a 
tartalmas és igen szép kivitelű újság szerkesztéséhez. 

Jó szerencsét!
Tóth Béla

okleveles bányamérnök

Részletek Vas Zoltán miniszter (az Országos Tervhivatal elnöke) leveléből

A Dunántúli - középhegység bauxitföldtani térképe (részlet)

Tisztelt Lakosság! 
A leírtakból kiderül, hogy a polgárőrség munkája szükséges a 

közbiztonság fenntartásához és a diákokat, illetve az időseket érhe-
tő negatív külső tényezők megelőzéséhez és megakadályozásához. 
Kezdődik a fűtés időszak. Fát, szenet csak számlával vegyenek, és 
a fizetéskor még egy ismerős legyen ott. A kémények tisztaságáról 
mindig győződjünk meg begyújtás előtt. Hajnali fagyok miatt már 
mindenki vigyázzon, hogy elkerülje a kihűlést.

Hasonlóan az előző évekhez, folytatjuk a lakó- illetve nyaralóin-
gatlanok ellenőrzéseit, hogy a betörések, illetve rongálások száma 
legkevesebbre csökkenjen. 

A folyamatosan növekvő feladatokhoz várjuk 18 év feletti 
büntetlen előéletű nők és férfiak jelentkezését polgárőrségünk-
höz.(baloghcs0310@freemail.hu) Közel 20 éves szolgálati gya-
korlattal kimerem jelenteni, hogy nagyon jó érzés másoknak 
segíteni!
Balatonalmádi, 2018. szeptember 25.

Balogh Csaba
elnök s.k.

forrás: Internet
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A KRESZ szabályozása kiterjed a közlekedés minden területére: a 
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igényel a résztvevők részéről a szabályok frissítése. Nem győzöm 
hangsúlyozni, hogy a szabályozás a közlekedés biztonságát szol-
gálja, azt, hogy aki elindul, az oda is érjen az úti céljához! A bal-
esetek bekövetkezésekor döntő többségben az emberi mulasztás, 
hiba egyértelműen kimutatható okként. 

Az idei EDWARD nap kapcsán meghirdetett kampány ajánlá-
sait, úgy gondolom, a mindennapokban kell, kellene alkalmaz-
ni, a magunkévá tenni:

• emlékezteti családtagjait, barátait és kollégáit arra, hogy külö-
nösen óvatosan közlekedjenek az utakon, figyeljenek egymásra, 

•	 figyelmének központjába állítja a biztonságot, tartsák be az 
elsőbbségi szabályokat,

• olyan biztonságosan vezet, amennyire csak lehet, akár a gépjár-
mű, motorkerékpár, vagy kerékpár kormánya mögött ül,

• különös figyelmességet és óvatosságot tanúsít, amennyiben 
közlekedése során gyalogossal, kerékpárossal, gyermekekkel, 
idősekkel, vagy lovasokkal találkozik, 

•	 olyan sebességgel közlekedik, mely a jogszabályi előírásoknak 
és a biztonságosság követelményeinek egyaránt megfelel, 

• elvégzi a gumiabroncsok megfelelő biztonsági ellenőrzését, 
• fokozott figyelemmel vezet, amennyiben iskola mellett, vagy 

olyan hely közelében halad el, ahol sok gyermek található, 
• soha nem vezet szeszes ital fogyasztását követően és vezetése 

előtt nem szed kábítószert/gyógyszert, mely befolyásolhatják a 
biztonságos közlekedést, 

• mindig használja a biztonsági övét és biztosítja azt, hogy a vele 
utazók is mindannyian védetten utazzanak, 

• olyan körültekintően vezet, amennyire csak lehetséges és meg-
tartja a biztonságos követési távolságot, 

• nem engedi, hogy a járműből, illetve a környezetből érkező 
ingerek, valamint saját gondolatai elvonják a figyelmét a ve-
zetéstől

• nem használ mobil telefont vezetés közben, 
• utasai felé jó példát mutatva nyugodtan és biztonságosan vezet. 
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kezdjük az őszi közbiztonsági problémák felderítését és azok meg-
oldását. 
Néhány szóban a nyárról: 

A nyári rendezvények sokasága mellett is sikerült a rendőrséggel 
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sem mutatja ezt jobban, minthogy az éjszakai órákba nyúló rendez-
vényeken is több ezren fordultak meg. 
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kerékpárosok, motorosok és autósok sok esetben semmibe veszik a 
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időszakaiban iskolakezdéskor és az iskola befejezésekor sok diák 
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A polgárőrség is figyel a gyerekek közlekedésére, ennek révén a 
Vörösberényi Általános Iskolával közbiztonsági együttműködési 
szerződést kötött. 

Almádi a bauxitkutatás központja XXIV. 
Zárszó a vállalattörténeti sorozatunkhoz

Az emlékkiállításra készülve még 2015-ben kezdtük el a cikkek 
írását. A vállalat két alaptevékenységét – a bauxitkutatást és az akna-
fúrást –, valamint a szervesen hozzájuk kapcsolódó egységek (osztá-
lyok, üzemek, csoportok) munkáját ismertettük az illetékes szakmai 
vezetők írásaiban. Közérthető megfogalmazásra törekedünk, ami az 
elvontabb tárgyaknál (pl. geofizika, hidrogeológia, anyagvizsgálat) 
nem volt egyszerű feladat. A csak szűk körben ismert szakkifejezé-
seket lehetőleg kerültük vagy körülírtuk.

Az olvasói reagálások alapján örömmel állapíthatjuk meg, hogy 
a szokatlan téma ellenére sorozatunkat kedvezően fogadták. Töb-
ben gyűjtik cikkeinket újságostól vagy abból kiemelve. Ily módon 
kerültünk egyébként egyik dolgozónk révén már az Új Magyar Le-
xikonba is, mivel a nagy formátumú kötetek lapjai közé csúsztatva 
őrzi írásainkat. Ide kívánkozik a szerkesztőségnek küldött követ-
kező levél is: „Azután érdeklődöm, hogy az Új Almádi Újságban a 
Bauxitkutató Vállalatról szóló cikksorozat egészben hozzáférhető-e, 
vagy egyenként kell kivágni a lapszámokból?”. Kiderült, hogy egy 
győri lakos írta, aki Balatonfüredről utazva olvasta a sorozat egyik 
részét egy vonaton hagyott újságból. 

Az emlékkiállításra gazdag anyagot sikerült gyűjtenünk: fényké-
peken kívül fúrószerszámokat, kőzetmagokat, vállalati jelentéseket, 
térképeket. Segítettek ebben a tárgyainkat őrző múzeumok is. Az 
Alumíniumipari Múzeumtól kőzetmintákat, térképeket, fúrókoro-
nákat, a zirci Természettudományi Múzeumtól pedig bauxitmin-
tákat kaptunk. Kiállításunk sikeres volt. Az ünnepélyes megnyitón 
a vállalati dolgozók és hozzátartozói, valamint a meghívottak és a 
helybéliek megtöltötték a Pannónia Kulturális Központ és Könyv-
tár nagytermét. De fennmaradt az érdeklődés a többi eseményen is: 
volt szakmai nap előadásokkal, baráti találkozó, és felelevenítettük 
a bányászati hagyományokat. Szép számmal jöttek látogatók, leg-
jobban annak örültünk, hogy a tanárok elhozták diákjaikat egy-egy 
rendhagyó órára. 

Ekkor kaptunk néhány – csaknem hetven évvel ezelőtti – do-
kumentumot, amelyek azért érdekesek, mert fellebbentik a fáty-
lat vállalatunk alapításának eddig ismeretlen előzményeiről. Az 

első, 1949. október 17-én kelt levélben Vas Zoltán miniszter, az            
Országos Tervhivatal nagyhatalmú elnöke felkéri a nehézipari mi-
nisztert, hogy az ötéves terv teljesítéséhez szükséges bauxit bizto-
sítása érdekében gondoskodjon önálló kutatóüzem szervezéséről. 
Szakértők javaslata alapján ennek központjául a Halimba – Sümeg 
kutatási területet jelöli meg, mivel „ez a terület látszik a legfonto-
sabbnak”. A Nehézipari Minisztérium hihetetlenül gyorsan intéz-
kedik, válaszlevelükben már 1949. november 18-án jelentik, hogy 
a szükséges fúróberendezések, eszközök és személyek rendelkezésre 
állnak. Indoklás nélkül azonban a kutató expedíció központjául Ba-
latonalmádit jelölték, „ahol egy ötszobás villalakást az Alumínium-
érc Bánya és Ipar Rt. már ki is bérelt, és ahova 1950. január 1-én 
beköltöznek”. 

Ekkor még közvetlenül 1948, a „fordulat éve” után vagyunk, jól 
látszik ez a levelekből is, hiszen felváltva használják a Kossuth és az 
ún. Rákosi címert, valamint az úr és elvtárs megszólítást. 

Vállalatunk 1995-ben megszűnt, több évtizedes működésének 
legfontosabb eredményei azonban nem múltak el nyomtalanul. 
Megtalálhatók hazai és nemzetközi műszaki, valamint tudományos 
folyóiratokban, könyvekben, konferencia közleményekben, disz-
szertációkban. Földtani kutatási jelentéseinket intézeti irattárakban 
őrzik és felhasználják. Jellemző tárgyaink (fúrási eszközök, kőzet-
magok, iratok) múzeumokban tanulmányozhatók. A sok ezer fúrás 
és felszíni észlelés adataival hozzájárultunk hazánk földtani felépíté-
sének jobb megismeréséhez és új térképek készítéséhez. Mellékesen 
jegyzem meg, hogy a világhírű iharkúti ősmaradványok is csak a 
bauxit lelőhely megkutatása és kitermelése után váltak hozzáférhe-
tővé. Jóleső érzés, hogy fúrt aknáinkból emelt karsztvízzel látják el 
Sümeget, Ajkát, Tapolcát és a környező falvakat, valamint a Bala-
ton körüli településeket Szepezdtől Öszödig, beleértve Keszthelyt és 
Hévízet, sőt lejuttatják egészen Kaposvárig.

Megragadom az alkalmat, és megköszönöm az újság szerkesztő-
ségének, hogy befogadta sorozatunkat. További sikereket kívánok a 
tartalmas és igen szép kivitelű újság szerkesztéséhez. 

Jó szerencsét!
Tóth Béla

okleveles bányamérnök

Részletek Vas Zoltán miniszter (az Országos Tervhivatal elnöke) leveléből

A Dunántúli - középhegység bauxitföldtani térképe (részlet)

Tisztelt Lakosság! 
A leírtakból kiderül, hogy a polgárőrség munkája szükséges a 

közbiztonság fenntartásához és a diákokat, illetve az időseket érhe-
tő negatív külső tényezők megelőzéséhez és megakadályozásához. 
Kezdődik a fűtés időszak. Fát, szenet csak számlával vegyenek, és 
a fizetéskor még egy ismerős legyen ott. A kémények tisztaságáról 
mindig győződjünk meg begyújtás előtt. Hajnali fagyok miatt már 
mindenki vigyázzon, hogy elkerülje a kihűlést.

Hasonlóan az előző évekhez, folytatjuk a lakó- illetve nyaralóin-
gatlanok ellenőrzéseit, hogy a betörések, illetve rongálások száma 
legkevesebbre csökkenjen. 

A folyamatosan növekvő feladatokhoz várjuk 18 év feletti 
büntetlen előéletű nők és férfiak jelentkezését polgárőrségünk-
höz.(baloghcs0310@freemail.hu) Közel 20 éves szolgálati gya-
korlattal kimerem jelenteni, hogy nagyon jó érzés másoknak 
segíteni!
Balatonalmádi, 2018. szeptember 25.

Balogh Csaba
elnök s.k.

forrás: Internet
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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

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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



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

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

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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



ALMÁDI ÚJSÁG
OKTÓBER

ALMÁDI ÚJSÁG
Új 2018

Györgyi Dénes Általános Iskola, 1.a osztály:
Első sor balról jobbra:
Glöckl Eszter osztályfőnök, Szentkirályi-Tóth Helka Borbála, Marton 
Kata, Braun Petra, Madár Jázmin, Vészi Lara, Lőrincz Jáde Veronika, 
Dióssy Flóra Kata, Durecz Mira, Csécsi Zoltánné- napközis tanító néni
Második sor: Böröcz Ambrus, Kovács Dominik, Vaczkó Csongor, 
Herczeg Csaba Dávid, Mezei Máté Péter, Gáspár Gergő, Faludi Zalán, 
Schildmayer Miksa, Böröcz Andor, Bognár Bence, Nagyidai Nándor 
József

Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola,1. b osztály:
Első sor balról jobbra: 
Horváth Kata Johanna, Muladi Maja, Bencsik Eszter, Jakus Kamilla, 
Varga-Karas Emese, Rasovszky Csepke, Evans Indigó Olimpia
Második sor: Vadas Györgyné osztályfőnök, Károly Benedek, 
Lippai-Nagy Dániel, Győrffy Botond, Kiss Dominik István, Tóth Zalán 
Zoltán, Erdei Péter, Kis-Tót Ádám, Kövi Balázs Dániel, Wunderlich 
Simon Richárd, Nagy Judit napközis tanító néni

Vörösberényi Általános Iskola, 1.a osztály:
A gyerekek neve felülről lefelé balról jobbra haladva.
Szántó Bence, László Szabolcs, Geiszt Simon, Nagy Nimród, 
Zsendovics Levente
Boros Bence, Dózsa Emese, Kiss Eszter, Kármán Blanka, Puspán Elena, 
Vajda Hanna, Orosz Mira Ramóna, Galbács Nóra, Boór Bence,
Dobson Róbert, Markó Dorka, Bósi Sára, Bartók Boglárka, 
Oszetzky Tímea, Berki Boróka, Tóth Domonkos
Napközis tanítónő: Benkő Zsoltné, Zita néni
Osztályfőnök: Trázsi Erika

Vörösberényi Általános Iskola, 1.b osztály:
Első sor: Német Gergő, Kiss-Kocsis Manka
Második sor: Jakab Lili, Bozzay Blanka, Poszpis Tamás, Markó Dalma, 
Tóth Angyalka, Illés Petra
Harmadik sor: Gál Domonkos, Szabó Nimród, Rácz Levente, 
Csányi-Hajdú Regina, Maus Gergő, Győri Noel, Kóbor Dóra
Negyedik sor: Horváth Szintia, Váczi Benedek, Nagy Csongor, 
Wéhli Bánk, Ádám Miron, Martinkó Lili
Osztályfőnök: Purgel Henriett
Napközis tanítónő: Komenda Eszter Anna

Borotvatok
leltári szám: P.429.
Hossza: 21 cm, szélessége: 6 cm, magassága: 5 cm. 
A becsült értéke: 150.000.-

A díszítőelemekről is szólnék néhány szót. A stilizált tulipán, forgó 
rózsa, kereszt, nap, csillagok mind ismert motívumok a népművé-
szetben és a fafaragás témái között is. 
A stilizált virágok faragása során a sziromlevelek állását gyakran csak 
egy-egy kereszttel jelölik. Ilyet láthatunk a tok tetejének fül részén, 
ez a kereszt férfiszimbólum, amely forgást ábrázol szemben a borot-
vatok oldalán egyenesen állóval, amely mozdulatlanságot érzékeltet. 
A forgókereszt forogva egy kör benyomását kelti, a kör pedig má-
gikus jelentőségű, amely a népi élet szinte minden területén ma is 
fellelhető, védelmező erejét sok szokás, és tárgy őrzi. A virágoknál 
maradva a stilizált növényi elemekből összetett tulipános kompozí-
ció egy biztonságot adó tőből nő ki apró szárakon, szimmetrikusan 
elhelyezett a levelek, virágok, amelyek felfelé néznek. A tulipán az 
elmúlást és az újjászületést is szimbolizálja egyben, ezért gyakori dí-
szítőeleme nemcsak a népművészeti tárgyaknak, de felfedezhetjük 
az úrasztal terítők mintakincsében is.  
Az égi testek a nap, hold, csillagok alkalmazására is számtalan példa 
van, a faragások, bútordíszítések, hímzések, kerámiák mind-mind 
szívesen nyúlnak ezekhez az ősi szimbólumokhoz.  A hagyományos 
népi kultúrában élő emberek munkaszervezését, időmérését, ünne-
peit és tevékenységeit is, az égi testek mozgása, állása, és a természet 
egyéb erői határozták meg. A parasztember korán rájött arra, hogy 
élethez szükséges a meleget, a világosságot a Nap szolgáltatja, ezért 
tisztelte, figyelte, mágikus erővel ruházta fel azokat. Népművészet 
mintakincsébe mélyen beivódott a napjel szinte minden formája, 
ha már az ősi tartalmát rég elfeledte, de formáját hagyományaiban, 
folklórjában konzerválta. A kereszt mindenki számára ismert ke-
resztény szimbólum, a legnagyobb mértékű szeretet kifejezése.
A díszítőmotívumok elhelyezését, „tervezését” a kifaragandó tárgy, 
a mérete, formája és rendeltetése is nagyban meghatározták. A tár-
gyak datálása, évszámmal való ellátása a 17. században jelent meg 
Magyarországon. Az országban jelenleg ismert legidősebb datált 
paraszti tárgy, egy Káposztásmegyerről származó cserépkancsó, az 
1625-ös évszámot viseli.
Az ősi jelentésüket már csaknem elvesztett „kereszt”, „nap” „forgó 
rózsa” faragványok mellé jelenik meg új elemként a monogram és 
az évszám. Ezek nem csupán dokumentálják a tárgy készítésének 
idejét, hanem kitöltik a teret és művészi kompozíció részeként dí-
szítik, öltöztetik a tárgyat. Ennél a tárgynál jól kivehető az évszám, 
azonban a borotvatok alján látható betűk jelentését nem tudjuk 
megfejteni a készítés körülményeinek ismerete nélkül. 

Irodalom:
- DR. KISZELY ISTVÁN: A magyar nép őstörténete (Mit adott a magyarság a

világnak) Magyar Ház, Budapest, 2001.
- HOPPÁL MIHÁLY: Tulipán és szív Csokonai Kiadóvállalat, Debrecen, 1990. 
- HOPPÁL MIHÁLY - JANKOVICS MARCELL - NAGY ANDRÁS - Szemadám

György: Jelképtár Helikon Kiadó, Budapest, 2004. 
- MANGA JÁNOS: Magyar pásztorfaragások Corvina Kiadó, Budapest, 1972. 
- S. DR. LACKOVITS EMŐKE: Református úrasztali textíliák a Dunántúlon 

Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Köre, Veszprém, 1995.

Egy darab keményfából, restaurátorunk véleménye szerint diófából 
készült. A doboz belsejét is kézi szerszámmal alakították ki, széle-
in núttal, ahová a teteje becsúsztatható. Teteje enyhén domború 
kialakítású, az egyik végén levél formájú fogóval, rajta forgórózsa 
motívum. 
A készítője a belső oldalán 1-1 cm-rel csonkolta a falapot a doboz 
tetejéhez, a nútokba illeszkedő csuszka kialakítására. Mindkét vé-
gén a rövidebbik oldalának felezőpontjánál 2 négyzet alakú átmenő 
lyuk, ehhez a doboz peremén csatlakozik szintén egy-egy lyuk, a 
csapok illeszkedését szolgálták. Rögzítő csapjai elvesztek. Mindkét 
oldallapja és a teteje is vésett díszítésű, rövidebb oldalai díszítetle-
nek. A felső lapján 2 egymással szembe fordított tulipántő látható, 
amelyeket farkasfogas minta, és félköríves díszítősor keretez. Egyik 
oldalán vésett felirat: ANNOMI 1812 dik. A felirat körül két végén 
karéjos vonal farkasfogas vésettel.
A túloldalon szimmetrikus elhelyezésben sorakoznak stilizált virá-
gok, csillagok és középen egy talpas kereszt. A vésett motívumokat 
itt is karéjos záródású keret határolja, két végénél egyik oldalán nyi-
tott téglalap, farkasfogas és keresztes kitöltéssel. A doboz élein is 
különböző távolságra elhelyezett farkasfogas bemetszések vannak. 
Laczkó Dezső által készített „A veszprémmegyei. muzeum és 
muzeumi könyvtár 1922. évi fejlődéséről és állapotáról szóló jelen-
tésből.” fény derül arra, hogy a Néprajzi Gyűjtemény gyarapítására 
állami segélyből „Horváth János balatonalmádii iskolai igazgató is 
vállalkozott” 1921. évben. A Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Főfelügyelősége 1000 koronát folyósított erre a célra. A Szerzemé-
nyi naplóban 1706 db tárgyat iktattak be ebben az évben, közöttük 
Szegfy Istvánnak a 4 db néprajzi tárgyát és 1 iparművészeti tárgyát. 
A Gyűjtemény év végi állománya 1697 db. 

Ezért a tárgy szárma-
zási, készítési helye 
bizonytalan. A bala-
tonalmádi igazgató a 
fent említett gyűjtése 
során vásárolt, vagy 
ajándékként átvett 
tárgyak adományozó-
inál csak egy esetben 
jelöl meg helységne-
vet, mikor részletezi: 

„Gyöngyössy Imrének (Vörösberény) 469 darabot számláló vegyes 
éremadományát” is átvette. A többi név után nincs településnév, 
ebből lehet azt feltételezni, hogy a többiek Balatonalmádiból szár-
maznak. Erre vonatkozóan nincs adat, gyűjtő helyül azonban mégis 
Balatonalmádit jelölte meg a leltározó muzeológus.
Ki készíthette? A technikai kivitelezése alapján – a faragókés túlcsú-
szásai, a mintaszerkesztés, az arányok azt mutatják, hogy a borotva-
tok egy ügyes kezű parasztember munkája lehet. 
A faragáshoz legtöbbször „jók a gyümölcsfák”, a dió, a körte, a cse-
resznye a legáltalánosabb, valamiért az almafát nem tartották jónak. 
A som tökéletes botnak, de faragtak juharból is. 
A tiszafa a formaváltozása miatt kiszámíthatatlan, gyakran elgörbül. 
A furulyákhoz bodzát is használtak.
A minták kidolgozottságából és kialakításából arra lehet következ-
tetni, hogy egy darab késsel alakította, faragta ki a tárgyat.
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