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A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium ebben a 
tanévben ünnepeli fennállásának 30. évfordulóját. Mit is ünnep-
lünk, amikor egy iskola 30 éves fennállását méltatjuk? Magunkat 
ünnepeljük. Azokat, akik ide jártak, vagy itt dolgoztak valaha, és 
azokat, akik ide járnak, és itt dolgoznak most. Hiszen mi magunk 
vagyunk az intézmény.  Mi vagyunk, akik megtöltjük élettel, tudás-
sal, érzésekkel, ötletekkel, szándékokkal és törekvésekkel, kapcso-
latokkal, tapasztalatokkal azt az időt, amit itt töltünk. És hogy élet 
van benne 30 év után is, az a közös eredményünk, és ennek örülni 
kell, ezt ünnepelni kell.

A Magyar-Angolt Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 1988-
ban, 30 évvel ezelőtt indult útjára. Akkor egy rendkívüli kísérlet-
nek, újdonságnak, megdöbbentő ötletnek tűnt, hogy a megszo-
kottól eltérő oktatási és nevelési módszerek honosodjanak meg egy 
középfokú intézményben. Különlegesség volt az iskola, újdonság. 
Ezért sokan lelkesedtek a kéttannyelvű gimnázium nyújtotta, akko-
riban egyedülálló lehetőségekért, de sokan hitetlenkedtek is. 

Tudjuk, hogy a gimnázium mérföldkő volt a hazai angol nyelvű 
középiskolai oktatásban, hiszen a 90-es évek derekáig ez az intéz-
mény volt hazánk egyetlen tisztaprofilú kéttannyelvű gimnáziuma 
országos beiskolázási körzettel. Ráadásul újonnan is épült, nem in-
tegrálták egy már létező iskolához. Ma körülbelül 130 angol és 70 
német középfokú iskola lehet az országban. A jó koncepció tehát 
„ragadós”. Láthatjuk, hogy az idő igazolta az iskolát. 

Minek köszönheti az intézmény az időről időre megújuló népsze-
rűségét? Ennek a titka éppen abban rejlik, amitől ez az intézmény 
különleges: a nem mindennapi közösség adja az erejét, mely benne 
él és létezik.

A közös tevékenység, az együttes munka jó példája volt a jubileu-
mi hét rendezvénysorozata, mely számos rendezvénnyel tisztelgett a 
30 éves intézménynek, az alapítóknak.

Jubileumi egészségnapra került sor a Szülői Munkaközösség, a 
Diákönkormányzat és a Tantestület közös rendezésében. A 9kny 
évfolyam szülői közössége páratlan aulapikniket varázsolt, mely 
a 30 jegyében megrendezett sportesemények idejére is egészséges 
ételeket, italokat tartogattak a diákok számára. Vendégünk volt 
Rasovszky Kristóf, aki eredményeivel, megnyerő stílusával, közvet-
lenségével nyűgözte le a diákságot.

Ezen a napon került megrendezésre a jubileumi véradás, melynek  
célja a 30 fő elérése volt. Az iskola 18 év feletti diákjainak száma 
93 fő, ebből 27 diák jelentkezett, ami nagyon szép. Három felnőtt 
véradóval sikerült a kitűzött célt elérni.

Jubileumi kamarakiállítás nyílt volt és jelenlegi művésztanárink 
munkáiból, akik visszaidézték itt töltött éveiket. Veszeli Lajos, Fü-
löp Lajos, Fábián László és Kelemen Marcell műveit csodálhatták 
meg a látogatók. Alkotásaikkal hozzájárulnak diákságunk művészeti 
látásmódjának formálásához.

A jubileumi ünnepség alkalmából illusztris vendégek méltatták, 
köszöntötték intézményünket. Beszédet mondott Czuczor Sándor 

címzetes igazgató, a gimná-
zium egyik alapítója és első 
igazgatója, Caitlin Jones, az 
Egyesült Királyság magyar-
országi nagykövethelyettese, 
James G. Land, az Amerikai 
Egyesült Államok magyar-
országi nagykövetségének 
sajtó- és kulturális tanácsosa, 
Kontrát Károly, Veszprém 
megye 2-es számú választó-
kerületének országgyűlési 
képviselője, Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alel-
nöke, Keszey János, Balatonalmádi Város polgármestere valamint 
Rockenbauer Lajos, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület angol tannyel-
vű gimnáziumokért felelős képviselője. 

A beszédek között zenéltek, táncoltak, énekeltek a gimnázium 
lelkes tanulói. Felemelő élmény volt látni a sok tehetséges diákot, 
akik emelték a rendezvény színvonalát.

A köszöntők után faültetésre, időkapszula elhelyezésére és 
emléktáblaavatásra került sor, melynek célja, hogy a jövő nemzedé-
keinek örökül hagyjon gondolatokat, képeket, felvételeket. 

A szerdai napon a 80-as, 
90-es évek zenéit, ruházatát 
idézték fel a diákok, érdekes 
előadásoknak lehettünk ta-
núi a gimnázium aulájában.

Csütörtökön angol nyel-
vi versennyel folytatódott a 
rendezvénysorozat, melyre a 
két tanítási nyelvű gimnázi-
umok kaptak meghívást. Az 
angol nyelvi munkaközösség szervezésében egy nagyon jó hangula-
tú délutánnak lehettünk részesei. Változatos, érdekes feladatokkal 9 
gimnázium csapata versenyezhetett az értékes nyereményekért.

Szombaton öregdiáktalál-kozóra került sor, mely jó lehetőséget 
teremtett a rég nem látott diákoknak, tanároknak a szép emlékek 
felidézésére, új tervek szövögetésére. Öregdiákok idézték fel egyko-
ri élményeiket, osztották meg gondolataikat a jelenlévő diákokkal, 
tanárokkal. Köszöntőt mondott Czuczor Sándor alapító igazgató ás 
Némethné Hock Ildikó a gimnázium alapító tanára.

Mivel a születésnapokhoz, évfordulókhoz hozzátartozik az aján-
dék, a jubileumi évben végrehajtott két jelentős beruházást felfog-
hatjuk ajándékként, melyek a fenntartó, a Veszprémi Tankerületi 
Központ, valamint a tulajdonos Balatonalmádi város önkormány-
zatának finanszírozásával valósulhattak  meg. Jelentős változást ho-
zott a két beruházás, melynek összértéke meghaladja a 300 millió 
forintot. Komfortosabbá vált a kollégium a belső felújításnak és az 
energetikai korszerűsítésnek köszönhetően. Megújult a tornaterem, 
valamint új közösségi bútorokkal is gazdagodott az intézmény.

A tanév során számos esemény zajlik majd a 30. évforduló jegyé-
ben, melyek elsődlegesen a diákokat gazdagítják. Méltó módon foly-
tatjuk a megkezdett utat, melyet az alapítók megálmodtak.1988-
ban az intézmény zászlajára választott Széchenyi idézet szellemében 
folytatjuk munkánkat: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem 
lehetetlen” 

Fő gondolatom és hitvallásom szerint kollégáimmal együtt, egy 
célért tevékenykedve tudjuk megőrizni azt a közösséget, amely a 
DLSB erejét adta és adja.

Dudásné Pirik Mariann, intézményvezető

30 éve kezdődött... Jubileumot ünnepel a gimnázium

Fotó: Stiger Ádám
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Tarka Boci Portán jártunk! 
Az almádi Család és KarrierPont szervezésében egy vidéki gazda-
ságot látogattunk meg. Németbányán jártunk, a Tarka Boci Por-
tán. A programban többek között szerepelt kecskefejés, bocietetés, 
íjászkodás és cicege-ebéd meleg bodzás-zsályás teával. Nagyszerű 
program volt, amely EFOP 1.2.9-17-2017-00118 „Nők harmóni-
ában a családban és a munkahelyen” c. projekt keretében valósult 
meg. 

Fotók: Nagy Dávid 

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. december 25-ig a Pannónia 
Könyvtárban kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2019. január 11-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk. 
A 27. forduló (júniusi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet Birkás János és Németh József kereskedők 
építették, mint élelmiszerüzletet, az 1970-es évek első 
harmadában. 
2. A felvétel az 1980-ban készült. 
3. Az épület a 2000-es években lebontásra került, mivel ezen a 
terület az új almádi rendőrkapitányság területéhez tartozott. 
Kérdésünkre helyes válasz nem érkezett.
Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2018. 
november 09-én, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök

Kiemelték a munkánkat
A Családbarát Ország Kft. szervezésében, egy konferencia keretében 
kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt. Salgótarján, Pécs, Tatabá-
nya és Makó mellett a Balatonalmádi Család és KarrierPont mint jó 
gyakorlat került bemutatásra a honlap és a social media témaköré-
ben. Igazán nagy öröm számunkra, hogy országos szinten elismerik 
és kiemelik munkánkat! Köszönjük!  

BALATONALMÁDI TÖRTÉNETEI
AZ ALMÁDIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL KIADOTT, HONISMERETI TÉMÁJÚ 

KÖNYVEK KAPHATÓK A BALATON JÁTÉKPONTBAN 

Balatonalmádi Anno II. 2900.-
Balatonalmádi Anno III.  3000.-
Káptalanfüred évtizedei  1900.-
Almádi füzetek I.; II.   300.-
Almádi füzetek V.; VII.; VIII.; XI.; XII.  500.-
Almádi füzetek VI.; IX.; X. 1000.-
Almádi újság Reprint kiadás   500.-
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Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a Polgárőr mozgalom-

ban végzett tevékenysége elismeréseként a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesületet az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette, 
melyhez Polgármester Úr is gratulált az ülés elején.

Kovács Zoltán alezredes úr tájékoztatta a Képviselő-testületet 
a város közbiztonságával kapcsolatban. Elmondása alapján az 
elmúlt időszakban súlyos bűncselekmények nem történtek, kisebb 
súlyú lopások fordultak elő főként nyitva hagyott autókból. Az 
ittas vezetések száma azonban a tavalyi azonos időszakhoz képest 
megnőtt, így fokozott ellenőrzésekre kell számítani a jövőben is. 
Megnövekedett a vadak elütéséből származó balesetek száma is, 
óvatosságra intenek minden gépjárművezetőt, mivel Balatonalmádi 
körül minden irányban találkozhatunk vadakkal az utakon.

Beszámoltak az önkormányzat által alapított közalapítványok 
a 2017. évi tevékenységükről. A testület köszönettel elfogadta az 
Almádiért Közalapítvány, a Közbiztonsági Közalapítvány és az 
„Együtt-Egymásért” Nyílt Közalapítvány beszámolóját. Beszámolt 
tevékenységéről a Városi Értéktár Bizottság is, melyet szintén jóvá-
hagyott a Testület.

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

Krízisautó szolgálat működtetése céljára 688.500 Ft vissza 
nem térítendő támogatást szavazott meg a grémium a Magyar 
Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete részére a novembertől 
áprilisig tartó időszakra, a krízishelyzetbe, életét, testi és mentális 
épségét veszélyeztető körülmények közé kerülő fedél nélküli 
emberek ellátására.

A Képviselő-testület Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hiva-
talban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 
rendeletet alkotott, mellyel a hivatal köztisztviselői számára 2019. 
évre egységesen 20%-os illetménykiegészítést állapít meg. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező, balatonalmádi 2108 hrsz-ú 

ingatlanon, természetben a 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 67. 
szám alatt lévő épület teljes földszintje és az emeleti galéria, összesen 
270 m2 hasznos területű bérlemény bérletére pékség, reggeliző, 
kávézó működtetése céljából nyílt egyfordulós pályázatot ír ki.

Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-ben Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának tulajdoni hányada 12,17 %. A társaság 
tulajdonosi szerkezetének megváltoztatását tervezi a ZRT. Az 
átalakítással azt szeretnék elérni, hogy a pályázattal érintett 
földrajzi területen működő civil szervezetek, egyesületek, nonprofit 
társaságok is beléphessenek új tulajdonosként. 

A ZRT-ben való tulajdonszerzési lehetőség kapcsán a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alábbi térségi 
szereplők bevonására tegyen javaslatot: Nők a Balatonért Egyesület, 
Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., Balatoni 
Szövetség, Éltető Balaton-felvidékért Vidékfejlesztési Egyesület.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
novemberi hír- és információs csokrát olvashatják a következő 
oldalainkon. Célunk a kezdetektől fogva változatlan: pontosabban, 
hitelesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati hivatal 
munkájáról. 
Almádiban Budataván, Káptalanfüreden, Vörösberényben 
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.
A lap valamennyi Olvasójának kellemes késő őszt kíván:

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Emlékező 
Közösség, Kedves Fiatalok!

Ünnepelni, visszaemlékezni és fejet hajtani jöttünk össze tragikus 
forradalmunk 62. évfordulóján.

Az ünnep a legtöbb ember tudatában egy felszabadult, vidám, 
kellemes eseményként jelenik meg. Csakhogy nekünk, magya-
roknak az effajta ünneplés nem mindig adatott meg. Gondoljunk 
csak az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra! Egész Euró-
pát megrendítette a magyarság hősiessége, bátorsága. Emlékezzünk 
csak Petőfi szavaira: 

Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Ha jön majd a nagy temetési nap, 
Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kiséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak, szent világszabadság! 

1846 decemberében írta az „Egy gondolat bánt engemet… című 
versét. Akkor, amikoron még semmiféle jele nem volt annak, hogy 
’48-ban mi is fog történni Bécsben, Milánóban, Pozsonyban, Pest-
Budán.

Most nem is a látnoki Petőfire gondolok, hanem a hősök, a sír 
és a szabadság párhuzamra. A történelem során szinte minden győ-
zelmünket valamilyen megtorlás, gyász követte. Mégis ünnepeljük 
ezeket a napokat. Szokás azt mondani: a magyar sírva vígad. Így van 
ez 1848–49-cel, s 1956-tal is: miközben elesett, meggyilkolt, eltűnt 
és elüldözött hőseinket siratjuk, megtelik szívünk az irántuk érzett 
tisztelettel, büszkeséggel. És ez már ünneplés! A nemzet ünneplé-
se. Azé az utókoré, mely nem feledi őket, azé az utókoré, melynek 
fiataljai és aggastyánjai ilyenkor virágot hoznak egy emlékmű elé; 
akiknek a Himnusz és a Szózat hallatán – ha csak rövid időre is 
– felsejlenek a magyar história legnagyobb alakjai. Mögöttük meg 
sötét árnyként azoknak gyilkosai.

Ezért is emlékezünk vissza tisztelettel azokra az eseményekre, 
melyek a történelemkönyvekben már hűen, az egykori valóságnak 
megfelelően olvashatóak. Ám mégis: mennyire más úgy ünnepelni, 
visszaemlékezni, hogy együtt vagyunk! Együtt vagyunk almádiak, 
berényiek, budatavaiak és káptalanfürediek! Ilyen vagy olyan for-
mában: utódok. Olyan utódok, akik érzik azt a felelősséget, amit 
’56-os elődeink – ha kimondatlanul is – reánk testáltak. Hiszen 
ezért vagyunk itt! Nem parancsra jöttünk el, mint április negyedi-
kéken, november hetedikéken az ötvenes évektől egészen a rend-
szerváltásig!

Bizony nem! Mert aki ma itt virágot szorongat a kezében, hogy az 
ünnepséget követően csendben azt elhelyezze, aki most imát mond 

magában, aki nem röstelli, hogy legördül egy könnycsepp az arcán, 
az bizonyosan magától, önként jött, s hozta magával szomszédját, 
gyermekét, unokáját. 

Nem véletlen, hogy a fiatalokat is köszöntöttem beszédem elején! 
Ők azok, akiknek ’56 szellemiségét tovább kell vinniük, mint a vál-
tófutás résztvevőinek a stafétabotot. Kötelező örökség ez, de nem 
hiábavaló. És hálás is, mert egykor, jó pár évtized múltán nektek 
kell átadnotok az emlékezés stafétabotját. Tisztán, sértetlenül. Hi-
szen a jelkép soha nem módosul: mindig is az marad. Azé a szabad-
ságé, amelynek értékére csak akkor döbbenhetünk rá, ha elveszik 
tőlünk. Ennek értékét mind a ’48-as, mind az ’56-os magyarok – 
harcolók és otthonukban tételül ülők egyaránt – érezték, tudták.

Fejet kell hát hajtani előttük, mert képesek voltak a lehetetlen 
megkísértésére: a Szovjetunió által vaskapocsként őrzött kommu-
nizmus embertelensége elleni fellépésre. 

Hőseink nagyon különbözőek voltak: radikálisok, politikailag, 
gazdaságilag tisztán látók, az előző évek megnyomorított, kisem-
mizett parasztjai, „kulákjai”, értelmiségiek, akik nemcsak a Mar-
xizmus–leninizmus elveit ismerték. Kisemberek és üldözöttek. 
Folytathatnám. Egyben azonban megegyezett törekvésük: szabad 
Magyarországot akartak. És ebben mindössze pár hétig lehetett 
csak részük. A kegyetlen szovjet invázió, a minden emberi képzele-
tet felülmúló belső retorzió avatta őket akarva-akaratlan hősökké. 
Azoké a hősökké, akiknek fiai, unokái, egykori pajtásai ma még itt 
lehetnek körülöttünk. Ezért tettem bevezetőmben a forradalom szó 
elé a tragikus jelzőt. Hiszen érezhette, tudhatta mindenki, hogy a 
világ és Európa immáron többedszer hagy bennünket magunkra. 
Azt mégsem mondhatjuk, hogy hiábavaló lett volna ez a véráldozat. 
Felkiáltás volt ez, amit megtettek előttünk a lengyelek, majd 1968-
ban a csehszlovákok is. Az ’56-os, majd a ’68-as eltiprás azonban 
csak erősítette azok hitét, akik biztosak voltak afelől, hogy Góliát 
igenis legyőzhető.

Azok, akiknek föld tömi el a szájukat, netán épp arccal lefelé 
temették el őket, valahol magasan fönn, éteri tisztaságból most is 
üzennek: tettüket nem bánták meg, s az ünnep mosolygó, felszaba-
dult, nevető arcát kívánják a lentieknek, azaz nekünk.

Így tekinthet ránk Isten mellől egykori községünk, Balatonalmá-
di és környéke férfiúja: Farkas Béla, Adolf Győző, Birkus Hubert, 
dr. Katona Emil, dr. Rédei István, Tolner István, s azok is, akik 
névtelenül maradtak, s legfeljebb ezekben a napokban veszi kezébe 
megsárgult fényképüket egy anya, apa, gyermek.   

Az előbbi, minden bizonnyal hiányos névsor is bizonyítja, hogy 
habár a forradalom Budapesten tört ki, s a legfontosabb események 
ott történtek, azért a vidékre hazatérő egyetemisták, munkások, 
a rádióadásokat figyelemmel kísérők vidéken, így Almádiban is 
„megcselekedték, amit megkövetelt a haza…” 

De milyen haza? Az, mint már az előbbiekben is említettem, 
magára maradt. Említhetném itt a szuezi válságot vagy az ENSZ 
bizonytalanságát. A lényegen semmi sem változtat: úgy maradtunk 
egyedül, mint Dobó Egerben vagy számos csapatunk 1849 nyarán. 
Ám ez az egyedüllét, egyedül maradás tett bennünket a világ haladó 
közvéleménye előtt példaképpé.

A Nobel-díjas Albert Camus-t idézem ma is, aki a Magyarok vére 
című írásában ekképp szólt mellettünk: „A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a 
történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.” 

Hadd ismételjem meg az utolsó mondatrészt: „…ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.” Talán a történelem nemzetünkre 
mért átka, hogy elfelednek bennünket Európát megvédő tettein-
kért, legyen az a török megszállás kora, avagy a német egyesítésé. 
És mégis képesek voltunk, vagyunk, s leszünk minden átok fölé 
emelkedni, s hirdetni: a magyarság fennmarad, mert erős, múltjá-
ból táplálkozik, s van hite. Legyen ez 1956 üzenete 2018 minden 
magyarjának!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Keszey János polgármester 

Bartalos Béla - Váth János díjasunk
Született: 1948. július 6-án Polgárdiban.
Pályafutása:

A kézilabda alapjaival az általá-
nos iskolában ismerkedett meg. 16 
éves korától kezdett el komolyab-
ban foglalkozni ezzel a sportággal 
Székesfehérváron, a József Attila 
Gimnáziumban. A VT Vasas csa-
patával feljutott az NBII-be. Szé-
kesfehérváron játszott 10 évig a 
Honvéd Szondi SE csapatában. A 
Szondi játékosaként lett válogatott. 
Tatabányára igazolt, itt játszott 4 
évig, majd Veszprémben fejezte be 
pályafutását, 1984-ben.

Három olimpián, négy világbajnokságon vett részt. Világváloga-
tott és háromszázhuszonötszörös magyar válogatott kézilabda ka-
pus.

• 1970-ben volt először világbajnokságon Franciaországban, ahol 
   8. helyezést értek el.
• 1974-ben a magyar válogatottal hetedik helyen végzett a világ-
   bajnokságon.
• 1978-ban Dániában rendezték meg a világbajnokságot, ott 9. 
   helyen végzett a magyar csapat.
• 1982-ben ismét a kilencedik helyen zártak a magyarok.
• 1972-ben Münchenben rendezték meg az olimpiát, 8. helyezést 
   ért el a magyar csapat tagjaként.
• 1976-ban Montreal ad otthont az olimpiai játékoknak, itt a 
   magyar csapattal a 6. helyen végeztek.
• 1979-ben az év játékosává választják Magyarországon.
• 1980-ban lett világválogatott.
• Az 1980-as olimpián a 4. helyezést érték el Moszkvában. Mind 
   a 6 mérkőzést végigvédte, még büntető hárításra sem tettek fel 
   cserekapust, ez a maga nevében világcsúcsnak számít. 
• Az 1984-es lett volna a negyedik olimpia, amin részt vesz, de 
   politikai okok miatt a magyarok nem jutottak ki, pedig valós 
   esélyük volt érmet szerezni, a csapat favoritnak számított.
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ban végzett tevékenysége elismeréseként a Balatonalmádi Polgárőr 
Egyesületet az „Év Polgárőr Egyesülete” kitüntetésben részesítette, 
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elmúlt időszakban súlyos bűncselekmények nem történtek, kisebb 
súlyú lopások fordultak elő főként nyitva hagyott autókból. Az 
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Hol ünnepélyes, lassu gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kiséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak, szent világszabadság! 

1846 decemberében írta az „Egy gondolat bánt engemet… című 
versét. Akkor, amikoron még semmiféle jele nem volt annak, hogy 
’48-ban mi is fog történni Bécsben, Milánóban, Pozsonyban, Pest-
Budán.

Most nem is a látnoki Petőfire gondolok, hanem a hősök, a sír 
és a szabadság párhuzamra. A történelem során szinte minden győ-
zelmünket valamilyen megtorlás, gyász követte. Mégis ünnepeljük 
ezeket a napokat. Szokás azt mondani: a magyar sírva vígad. Így van 
ez 1848–49-cel, s 1956-tal is: miközben elesett, meggyilkolt, eltűnt 
és elüldözött hőseinket siratjuk, megtelik szívünk az irántuk érzett 
tisztelettel, büszkeséggel. És ez már ünneplés! A nemzet ünneplé-
se. Azé az utókoré, mely nem feledi őket, azé az utókoré, melynek 
fiataljai és aggastyánjai ilyenkor virágot hoznak egy emlékmű elé; 
akiknek a Himnusz és a Szózat hallatán – ha csak rövid időre is 
– felsejlenek a magyar história legnagyobb alakjai. Mögöttük meg 
sötét árnyként azoknak gyilkosai.

Ezért is emlékezünk vissza tisztelettel azokra az eseményekre, 
melyek a történelemkönyvekben már hűen, az egykori valóságnak 
megfelelően olvashatóak. Ám mégis: mennyire más úgy ünnepelni, 
visszaemlékezni, hogy együtt vagyunk! Együtt vagyunk almádiak, 
berényiek, budatavaiak és káptalanfürediek! Ilyen vagy olyan for-
mában: utódok. Olyan utódok, akik érzik azt a felelősséget, amit 
’56-os elődeink – ha kimondatlanul is – reánk testáltak. Hiszen 
ezért vagyunk itt! Nem parancsra jöttünk el, mint április negyedi-
kéken, november hetedikéken az ötvenes évektől egészen a rend-
szerváltásig!

Bizony nem! Mert aki ma itt virágot szorongat a kezében, hogy az 
ünnepséget követően csendben azt elhelyezze, aki most imát mond 

magában, aki nem röstelli, hogy legördül egy könnycsepp az arcán, 
az bizonyosan magától, önként jött, s hozta magával szomszédját, 
gyermekét, unokáját. 

Nem véletlen, hogy a fiatalokat is köszöntöttem beszédem elején! 
Ők azok, akiknek ’56 szellemiségét tovább kell vinniük, mint a vál-
tófutás résztvevőinek a stafétabotot. Kötelező örökség ez, de nem 
hiábavaló. És hálás is, mert egykor, jó pár évtized múltán nektek 
kell átadnotok az emlékezés stafétabotját. Tisztán, sértetlenül. Hi-
szen a jelkép soha nem módosul: mindig is az marad. Azé a szabad-
ságé, amelynek értékére csak akkor döbbenhetünk rá, ha elveszik 
tőlünk. Ennek értékét mind a ’48-as, mind az ’56-os magyarok – 
harcolók és otthonukban tételül ülők egyaránt – érezték, tudták.

Fejet kell hát hajtani előttük, mert képesek voltak a lehetetlen 
megkísértésére: a Szovjetunió által vaskapocsként őrzött kommu-
nizmus embertelensége elleni fellépésre. 

Hőseink nagyon különbözőek voltak: radikálisok, politikailag, 
gazdaságilag tisztán látók, az előző évek megnyomorított, kisem-
mizett parasztjai, „kulákjai”, értelmiségiek, akik nemcsak a Mar-
xizmus–leninizmus elveit ismerték. Kisemberek és üldözöttek. 
Folytathatnám. Egyben azonban megegyezett törekvésük: szabad 
Magyarországot akartak. És ebben mindössze pár hétig lehetett 
csak részük. A kegyetlen szovjet invázió, a minden emberi képzele-
tet felülmúló belső retorzió avatta őket akarva-akaratlan hősökké. 
Azoké a hősökké, akiknek fiai, unokái, egykori pajtásai ma még itt 
lehetnek körülöttünk. Ezért tettem bevezetőmben a forradalom szó 
elé a tragikus jelzőt. Hiszen érezhette, tudhatta mindenki, hogy a 
világ és Európa immáron többedszer hagy bennünket magunkra. 
Azt mégsem mondhatjuk, hogy hiábavaló lett volna ez a véráldozat. 
Felkiáltás volt ez, amit megtettek előttünk a lengyelek, majd 1968-
ban a csehszlovákok is. Az ’56-os, majd a ’68-as eltiprás azonban 
csak erősítette azok hitét, akik biztosak voltak afelől, hogy Góliát 
igenis legyőzhető.

Azok, akiknek föld tömi el a szájukat, netán épp arccal lefelé 
temették el őket, valahol magasan fönn, éteri tisztaságból most is 
üzennek: tettüket nem bánták meg, s az ünnep mosolygó, felszaba-
dult, nevető arcát kívánják a lentieknek, azaz nekünk.

Így tekinthet ránk Isten mellől egykori községünk, Balatonalmá-
di és környéke férfiúja: Farkas Béla, Adolf Győző, Birkus Hubert, 
dr. Katona Emil, dr. Rédei István, Tolner István, s azok is, akik 
névtelenül maradtak, s legfeljebb ezekben a napokban veszi kezébe 
megsárgult fényképüket egy anya, apa, gyermek.   

Az előbbi, minden bizonnyal hiányos névsor is bizonyítja, hogy 
habár a forradalom Budapesten tört ki, s a legfontosabb események 
ott történtek, azért a vidékre hazatérő egyetemisták, munkások, 
a rádióadásokat figyelemmel kísérők vidéken, így Almádiban is 
„megcselekedték, amit megkövetelt a haza…” 

De milyen haza? Az, mint már az előbbiekben is említettem, 
magára maradt. Említhetném itt a szuezi válságot vagy az ENSZ 
bizonytalanságát. A lényegen semmi sem változtat: úgy maradtunk 
egyedül, mint Dobó Egerben vagy számos csapatunk 1849 nyarán. 
Ám ez az egyedüllét, egyedül maradás tett bennünket a világ haladó 
közvéleménye előtt példaképpé.

A Nobel-díjas Albert Camus-t idézem ma is, aki a Magyarok vére 
című írásában ekképp szólt mellettünk: „A legázolt, bilincsbe vert 
Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bárme-
lyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a 
történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati 
társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.” 

Hadd ismételjem meg az utolsó mondatrészt: „…ez a vérfolyam 
most már alvad az emlékezetben.” Talán a történelem nemzetünkre 
mért átka, hogy elfelednek bennünket Európát megvédő tettein-
kért, legyen az a török megszállás kora, avagy a német egyesítésé. 
És mégis képesek voltunk, vagyunk, s leszünk minden átok fölé 
emelkedni, s hirdetni: a magyarság fennmarad, mert erős, múltjá-
ból táplálkozik, s van hite. Legyen ez 1956 üzenete 2018 minden 
magyarjának!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Keszey János polgármester 

Bartalos Béla - Váth János díjasunk
Született: 1948. július 6-án Polgárdiban.
Pályafutása:

A kézilabda alapjaival az általá-
nos iskolában ismerkedett meg. 16 
éves korától kezdett el komolyab-
ban foglalkozni ezzel a sportággal 
Székesfehérváron, a József Attila 
Gimnáziumban. A VT Vasas csa-
patával feljutott az NBII-be. Szé-
kesfehérváron játszott 10 évig a 
Honvéd Szondi SE csapatában. A 
Szondi játékosaként lett válogatott. 
Tatabányára igazolt, itt játszott 4 
évig, majd Veszprémben fejezte be 
pályafutását, 1984-ben.

Három olimpián, négy világbajnokságon vett részt. Világváloga-
tott és háromszázhuszonötszörös magyar válogatott kézilabda ka-
pus.

• 1970-ben volt először világbajnokságon Franciaországban, ahol 
   8. helyezést értek el.
• 1974-ben a magyar válogatottal hetedik helyen végzett a világ-
   bajnokságon.
• 1978-ban Dániában rendezték meg a világbajnokságot, ott 9. 
   helyen végzett a magyar csapat.
• 1982-ben ismét a kilencedik helyen zártak a magyarok.
• 1972-ben Münchenben rendezték meg az olimpiát, 8. helyezést 
   ért el a magyar csapat tagjaként.
• 1976-ban Montreal ad otthont az olimpiai játékoknak, itt a 
   magyar csapattal a 6. helyen végeztek.
• 1979-ben az év játékosává választják Magyarországon.
• 1980-ban lett világválogatott.
• Az 1980-as olimpián a 4. helyezést érték el Moszkvában. Mind 
   a 6 mérkőzést végigvédte, még büntető hárításra sem tettek fel 
   cserekapust, ez a maga nevében világcsúcsnak számít. 
• Az 1984-es lett volna a negyedik olimpia, amin részt vesz, de 
   politikai okok miatt a magyarok nem jutottak ki, pedig valós 
   esélyük volt érmet szerezni, a csapat favoritnak számított.
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2018. november Szociális hírek
Munkássága:

Visszavonulása után azonnal edzőként kezdett el tevékenykedni. 
1984-ben a kuvaiti Jahra ajánlatára mondott igent. Az első időszak 
öt évig tartott, majd hazatérve két éven keresztül a Bakony Vegyész 
akkor még működő női csapatát irányította. 1991-ben visszatért 
Kuvaitba, s 1996-ig a Jahra-nál folytatta munkáját. 1998-ban a   
kuvaiti Quadsiáért felelt. Felnőtt és utánpótlásedző egy személyben, 
a semmiből kellett felépítenie a szakosztályt. Kinn tartózkodása ide-
je alatt az arab nyelvet is elsajátította.

2006-ban, hazatérve a Szentendre NB I/B-ben szereplő, igen fi-
atal játékosokból álló csapatának vezető edzői posztját vállalta el. 
Dolgozott a Veszprémi Női kézilabda csapatnál és a Siófok KC-nál 
is.

Ma az utánpótlás válogatottak kapusedzője. Balatonalmádiban él, 
és saját, egyedülállóan felszerelt tornatermében tart különedzéseket 
kapusok számára, és gondoskodik leendő kapusok képzéséről is.

Szülővárosa, Polgárdi díszpolgárává választották 1995-ben. 
Házasságából két gyermeke született, Beáta és Zsolt. Feleségével, 
Bartalosné Csák Judittal mozgássérültek és sportolók rehabilitáció-
ját egyedülálló módon végzik az az általuk kifejlesztett 3D Vertical 
rendszerrel.

Rendkívüli eredményeket érnek el ezen a területen is, módszerük 
lényegesen lerövidíti a regeneráció és a pályára történő visszatérés 
idejét.
Díjai, elismerései:

• Magyar fair play diploma (2016)
Utánpótlással elért eredményei:

• 2009 serdülő Olimpiai Reménységek verseny 1. hely
• 2010 serdülő Olimpiai Reménységek verseny 1. hely
• 2013 junior EB Dánia 2. hely
• 2018 junior VB Magyarország 1. hely

Fotók: Zatkalik András

Tájékoztatás
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pénz-

beli ellátásként idősek karácsonyi támogatása települési támogatást 
állapított meg. Eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi tá-
mogatásában részesíthető az a balatonalmádi lakóhellyel ren-
delkező személy, aki tárgyév december 31. napjáig a 70. életévét 
betölti, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 600 %-át (171.000,- Ft-ot). A támogatás összege 5.000,- Ft. 
A tárgyévi támogatás megállapítására irányuló kérelmet tárgyév 
október 15. napjától tárgyév november 30. napjáig lehet be-
nyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A támogatás 
megállapításához kérelem és a kérelmező családjában élő/k jöve-
delemigazolásának benyújtása szükséges. A kérelmet benyújtani a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. fszt.6.) lehet. A megállapított támogatásokat 
postai úton vagy a lakossági folyószámlára utalással küldjük meg az 
arra jogosultaknak.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Épül a kerékpárút

Megújult a gimnázium diákszállója

Szépül a posta berényi épülete

Elakadásaink
Carl Rogersnek – a humanisztikus pszichológia „atyjának” – van 

egy nagyon szép képe, hasonlata életünk elakadásairól.
Azt kéri tőlünk, hogy képzeljük el az életünket, mint egy széles, 

erős, gyors sodrású hegyi folyót, amely nagy erővel zuhog le a tenger 
felé. A folyó mentén sűrű, vadregényes erdő található, amelyben 
favágók dolgoznak, és a lecsupaszított gerendákat úsztatják le a fo-
lyón. 

Amikor a folyó egy kanyarulathoz ér, - ami az életünkben több-
ször is előfordulhat,- az úsztatott gerendák összetorlódhatnak, egy-
másra rakódhatnak.
Mi ilyenkor a tennivaló? 
Hívjunk nagy teljesítményű erőgépeket? Emeljük ki egyenként az 
uszadék fákat? 
Hiszen egyre csak torlódnak.

Rogers javaslata nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy próbáljuk 
megmozdítani azt az egy gerendát, amely mögött feltorlódott a 
többi, mert ha ez sikerül, szép lassan egyenként lecsorognak elaka-
dásaink, ami persze legalább olyan hosszú ideig is eltarthat, amilyen 
hosszú ideig feltorlódtak.

A Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakemberei segítségével – de mindenképpen egyéni erő-
feszítéssel – talán felfedezhetők és megszüntethetők ezek az elaka-
dások. 
Keressék szolgáltatásainkat, közösen sokat tehetünk egymásért.
Balatonalmádi, 2018. október 25.

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Közérdekű információink:
2018. november 19-én (hétfőn) ingyenes ruhabörzét tartunk 14-

17 óráig.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociális igazgatásról és szoci-

ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/M. § (1) bekezdése 
alapján november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes 
gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkavi-
szonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra ki-
terjedően munkaszüneti nap.
Ennek értelmében, 2018. november 12-én intézményünk zárva 
tart.
Megértésüket köszönjük!
A segítség elérhető ez idő alatt is!

A Szociális Központ által működtetett készenléti telefon krízishely-
zetben hívható száma: 06-20-378-9527

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
- Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-
szesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó 
havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból szár-
mazó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetle-
nül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 

Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Portáján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), az „Új Almádi Új-
ságban”, a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálatnál (Baross G. Út 32.) szerezhető be, valamint 
letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 

Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  

A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermekjó-
léti Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, és fent megha-

tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2018. december 15-ig folyamato-
san.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 16. és 
december 15.

Báles János
kuratórium elnöke sk.Fotó: Sajtos Ildikó

Beruházások

Megújult az óvoda konyhája 
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a semmiből kellett felépítenie a szakosztályt. Kinn tartózkodása ide-
je alatt az arab nyelvet is elsajátította.

2006-ban, hazatérve a Szentendre NB I/B-ben szereplő, igen fi-
atal játékosokból álló csapatának vezető edzői posztját vállalta el. 
Dolgozott a Veszprémi Női kézilabda csapatnál és a Siófok KC-nál 
is.

Ma az utánpótlás válogatottak kapusedzője. Balatonalmádiban él, 
és saját, egyedülállóan felszerelt tornatermében tart különedzéseket 
kapusok számára, és gondoskodik leendő kapusok képzéséről is.

Szülővárosa, Polgárdi díszpolgárává választották 1995-ben. 
Házasságából két gyermeke született, Beáta és Zsolt. Feleségével, 
Bartalosné Csák Judittal mozgássérültek és sportolók rehabilitáció-
ját egyedülálló módon végzik az az általuk kifejlesztett 3D Vertical 
rendszerrel.

Rendkívüli eredményeket érnek el ezen a területen is, módszerük 
lényegesen lerövidíti a regeneráció és a pályára történő visszatérés 
idejét.
Díjai, elismerései:

• Magyar fair play diploma (2016)
Utánpótlással elért eredményei:

• 2009 serdülő Olimpiai Reménységek verseny 1. hely
• 2010 serdülő Olimpiai Reménységek verseny 1. hely
• 2013 junior EB Dánia 2. hely
• 2018 junior VB Magyarország 1. hely

Fotók: Zatkalik András

Tájékoztatás
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pénz-

beli ellátásként idősek karácsonyi támogatása települési támogatást 
állapított meg. Eseti pénzbeli ellátásként idősek karácsonyi tá-
mogatásában részesíthető az a balatonalmádi lakóhellyel ren-
delkező személy, aki tárgyév december 31. napjáig a 70. életévét 
betölti, és akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 600 %-át (171.000,- Ft-ot). A támogatás összege 5.000,- Ft. 
A tárgyévi támogatás megállapítására irányuló kérelmet tárgyév 
október 15. napjától tárgyév november 30. napjáig lehet be-
nyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. A támogatás 
megállapításához kérelem és a kérelmező családjában élő/k jöve-
delemigazolásának benyújtása szükséges. A kérelmet benyújtani a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban (Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. fszt.6.) lehet. A megállapított támogatásokat 
postai úton vagy a lakossági folyószámlára utalással küldjük meg az 
arra jogosultaknak.

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

Épül a kerékpárút

Megújult a gimnázium diákszállója

Szépül a posta berényi épülete

Elakadásaink
Carl Rogersnek – a humanisztikus pszichológia „atyjának” – van 

egy nagyon szép képe, hasonlata életünk elakadásairól.
Azt kéri tőlünk, hogy képzeljük el az életünket, mint egy széles, 

erős, gyors sodrású hegyi folyót, amely nagy erővel zuhog le a tenger 
felé. A folyó mentén sűrű, vadregényes erdő található, amelyben 
favágók dolgoznak, és a lecsupaszított gerendákat úsztatják le a fo-
lyón. 

Amikor a folyó egy kanyarulathoz ér, - ami az életünkben több-
ször is előfordulhat,- az úsztatott gerendák összetorlódhatnak, egy-
másra rakódhatnak.
Mi ilyenkor a tennivaló? 
Hívjunk nagy teljesítményű erőgépeket? Emeljük ki egyenként az 
uszadék fákat? 
Hiszen egyre csak torlódnak.

Rogers javaslata nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy próbáljuk 
megmozdítani azt az egy gerendát, amely mögött feltorlódott a 
többi, mert ha ez sikerül, szép lassan egyenként lecsorognak elaka-
dásaink, ami persze legalább olyan hosszú ideig is eltarthat, amilyen 
hosszú ideig feltorlódtak.

A Balatonalmádi Család és Gyermekjóléti Központ és Szociális 
Szolgálat szakemberei segítségével – de mindenképpen egyéni erő-
feszítéssel – talán felfedezhetők és megszüntethetők ezek az elaka-
dások. 
Keressék szolgáltatásainkat, közösen sokat tehetünk egymásért.
Balatonalmádi, 2018. október 25.

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Közérdekű információink:
2018. november 19-én (hétfőn) ingyenes ruhabörzét tartunk 14-

17 óráig.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szociális igazgatásról és szoci-

ális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/M. § (1) bekezdése 
alapján november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes 
gondoskodást nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkavi-
szonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra ki-
terjedően munkaszüneti nap.
Ennek értelmében, 2018. november 12-én intézményünk zárva 
tart.
Megértésüket köszönjük!
A segítség elérhető ez idő alatt is!

A Szociális Központ által működtetett készenléti telefon krízishely-
zetben hívható száma: 06-20-378-9527

Pályázati felhívás
Az „EGYÜTT EGYMÁSÉRT NYÍLT KÖZALAPITVÁNY”

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Pályázatot ír ki a szociálisan rászorulók téli fűtésének segítésére 

Pályázatot nyújthatnak be:
- Balatonalmádi bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező és életvitelszerűen (igazoltan) Balatonalmádiban élő 
vagy bejelentett lakóhellyel nem rendelkező, de életvitelszerűen 
(igazoltan) Balatonalmádiban élő szociálisan rászorultak, és 

- akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 
%-át.
Egy családból csak egy fő pályázhat. A pályázható famennyiség ösz-
szesen: 10 mázsa

A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok becsatolása 
szükséges:

- pályázó és a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye 
szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakó-
hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó 
havi nettó jövedelemének összegét: 
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a pályázat be-
nyújtását megelőző 1 hónap átlagáról;
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból szár-
mazó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetle-
nül megelőző tizenkét hónap átlagáról jövedelemigazolás;
c) - jövedelemmel nem rendelkező személy esetén az állami fog-
lalkoztató szerv igazolását az álláskeresési nyilvántartásba vételről,
- a családban élő, oktatási intézményben tanuló személy esetén az 
oktatási intézmény által kitöltött tanulói jogviszony-igazolás.

A pályázat benyújtásának módja:
Pályázatot adatlapon kell benyújtani. 

Az adatlap a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal 
Portáján (Balatonalmádi Széchenyi sétány 1.), az „Új Almádi Új-
ságban”, a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és 
Szociális Szolgálatnál (Baross G. Út 32.) szerezhető be, valamint 
letölthető Balatonalmádi hivatalos honlapjáról. 

Egyéni kérésre idősek és mozgásukban korlátozott lakosok ese-
tén a Központ munkatársai lakcímre juttatják az igénylő lapot, 
amelyet az 06 88 542-551 telefonszámon lehet kérni.  

A pályázatokat 1 példányban a mellékletekkel ellátva a Bala-
tonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Portáján elhelyezett 
gyűjtőládába, valamint a Balatonalmádi Család-, és Gyermekjó-
léti Központ és Szociális Szolgálatnál adhatók be.

Pályázat elbírálásának főbb szempontjai: 
A pályázati adatlap csak hiánytalanul kitöltve, és fent megha-

tározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes. Valamely mellék-
let hiányában a pályázat formai hibásnak, érvénytelennek minősül.
A pályázó adószámának megadása kötelező.
Pályázat benyújtási határideje: 2018. december 15-ig folyamato-
san.
Pályázatok elbírálása: Együtt- Egymásért Nyílt Közalapítvány Ku-
ratóriuma
Pályázatok elbírálásának határideje: 2018. november 16. és 
december 15.

Báles János
kuratórium elnöke sk.Fotó: Sajtos Ildikó

Beruházások

Megújult az óvoda konyhája 
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Kirándulás Celldömölkre, a Kemenes 
Vulkán Parkba

Október 20-án a Györgyi Dénes Általános Iskola 30 tanulója ta-
nulmányi kirándulás keretében ellátogatott a celldömölki Kemenes 
Vulkán Parkba, mely hazánk egyetlen vulkanológiai kiállítását rejti. 

A múzeumban csaknem 1000m2-en kerül bemutatásra a Föld 
vulkánossága általánosságban, a Kárpát-medence és Magyarország 
tűzhányói, majd végül a helyi nevezetesség, az öt és fél millió éves 
bazaltvulkán, a Ság hegy. Az 1905-től közel ötven évig zajló bányá-
szati tevékenység következtében egy Közép-Kelet Európában egye-
dülálló mesterséges kráter jött létre a hegy gyomrában. Ez persze a 
kutatók érdeklődését is felkeltette, s ezért jött létre itt, Celldömöl-
kön ez a komplexum.

A múzeum valóban alkalmas a tudásalapú élmény átadására. A 
modern technikai eszközök segítségével interaktív módon adja át az 
ismereteket az érdeklődők számára. 

A diákoknak óriási élményt nyújtott a Vulkánház valamennyi ter-
me. Az épület egy vulkán építészek által megálmodott belső struk-
túráját tükrözi. A Felfedező-teremben előidézhettünk egy egyszerű, 
de látványos kitörést, felpróbálhattunk egy vulkánkutató szkafan-
dert, előidézhettünk egy földrengést, működésbe hozhattunk egy 
gejzírkitörést. A Tűzhányóterem a vulkáni eredetű kőzetek és ás-
ványok valódi kincsestára, középpontjában Európa legjelentősebb, 
ma is működő vulkánjának, az Etnának a valósághű mása áll. A 
Naprendszer-teremben űrhajó-szimulátor segítségével távoli boly-
gókra és holdjaikra repülhettünk. A Vulkán Színház kisfilmjében 
lenyűgöző, ám sokszor megrázó képeket láthattunk a tűzhányók 
félelmetes világáról, a kitörések pusztító erejéről.

Egy túra keretében természetesen testközelből is megismertük a 
múzeum ihletőjét, a Ság hegyet, mely lenyűgöző környezetben terül 
el a Kisalföld déli peremén. 

Talán e néhány sor is kedvet csinál az olvasóknak egy kirándulás-
hoz, hiszen valóban egyedülálló élményben lehet részük, ha elláto-
gatnak a Kemenes Vulkán Parkba. 

Őszi túra
Gyönyörű őszi napsütésben, kellemes időben jártuk az erdőt. A 

Csere-hegyi kilátóból csodálatos panoráma tárult elénk. Nem min-
dennapi élmény volt a Nagy-kő-orra sziklavonulat tetején elfogyasz-
tani tízórainkat. A Köcsi-tó környéke pedig igazán kitűnő helynek 
bizonyult egy kis önfeledt szaladgálásnak, felfedező sétának.

Köszönjük a szülői segítséget a szállításban, valamint a rendőrség 
és a polgárőrség közreműködését a forgalomirányításban.

Könyvtári hét
Ebben a tanévben is örömmel csatlakoztunk a Pannónia Kulturá-

lis Központ és Könyvtár által meghirdetett programokhoz.
Alsós tanulóinkkal csoportosan vettünk részt az idei tanévben is 

folytatódó KÖNYVFALÓ OLVASÁSI VERSENY kezdő foglalko-
zásán, mert mindannyian tudjuk, hogy olvasni jó.

Izgalmas időutazás részesei is lehettünk Végvári Imre írónak kö-
szönhetően, aki érdekes interaktív előadást tartott nekünk. Mesélt 
Priuszról és Gordiuszról, a két talpraesett macskáról, akik véletlenül 
egy időgépet csentek el, amely egyenesen 2050-be repítette őket…

Köszönjük a lehetőséget.

„Akik az életet keresik, elzarándokolnak a művészet forrásához”
(Körösfői-Kriesch Aladár: A művészet forrása c. freskójának felirata)

A Zeneakadémián jártunk
2018. október 13-án iskolánk zongora tanszaka – az előző tan-

évben rendezett Ki Mit Tud a zongorán? rendezvény jutalmaként 
– Budapestre látogatott. 

Külön busszal indultunk a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
megtekintésére. Noha mi magunk nem próbálhattuk ki a nagyte-
rem remek akusztikáját, azért megcsodálhattuk sok-sok szimbó-
lumát és helyet foglalhattunk az Itáliában készült, ritka, a világon 
egyedülálló színű bársonybevonatú székeken. 

A gyönyörű épület 1913 óta a magyar zene fellegvára, ahol a ren-
geteg kiváló művész mellett iskolánk három régi növendéke is végzi 
tanulmányait. 

A látogatás kishangversennyel zárult, melyen a „virtuózok” egyik 
versenyzője harmonika muzsikával ajándékozott meg minket.
Köszönjük az Almádi Zeneiskoláért Alapítványnak és Balatonalmá-
di Város Önkormányzatának, hogy támogatták programunkat!
Köszönjük az élményeket kísérő tanárainknak is! 

Kádár Panna, Kepli Emese, Gergelyi Noémi 
(6. osztályos zeneiskolások)

Múzeumi különleges „finisszázs”
2018. szeptember 28-án 

hat zeneiskolás társammal 
részt vettünk Veszprémben 
egy összművészeti találkozón. 
Tulajdonképpen Veszeli Lajos 
festőművész kiállításának fi-
náléja volt egybekötve a Lacz-
kó Dezső Múzeum éppen 
aktuális kiállításainak fiatal 
művészek általi „aláfestésé-
vel”. Azért említettem művé-
szeket, és nem zenészeket, 
mert rajtunk kívül öt festő- és 
három fiatal táncosnövendék 
is szerepelt. 

A programot Mester Ádám 
kezdte trombitajátékával. Az 
ünnepélyes megnyitó és be-
széd után 3 szólótáncot lát-
hattunk a szép táncos lányok-
tól. Ezután a festő és a zenész 
növendékeket elosztották a 
négy kiállítási teremben. Kedves Lőrinc zongorán, Blazsur Hanna 
és Kampis Domonkos hegedűn, Nagy Dávid csellón, Czúni Vilmos 
gitáron, és jómagam szintén zongorán örvendeztettük meg a kiállí-
tást megtekintő közönséget. 

Minden teremben volt pár festő gyerek is, akiket alkotás közben 
lehetett csodálni, így a látogatók nem csak a zene, hanem a festé-
szet, az alkotás örömébe is bepillanthattak. Ez kb. fél óráig tartott, 
majd maga Veszeli Lajos vezette körbe a Változatlan változó című 
kiállításán a közönséget. Ő itt említette, hogy legfőképpen azért 
szervezte az estet gyerekekkel, hogy jelezze „átadja az ecsetet” a fia-
talabb korosztálynak, mert a művészet jövője bennünk rejlik. 

Örülünk, hogy részt vehettünk ezen a különleges esten!
Igaz Gábor Barnabás 

(7. osztályos zeneiskolás)

Zenebatyu
A zene megszerettetése a fiatalokkal vagy éppen az érdeklődés 

felkeltése rendkívül fontos, főleg ha ezeket különböző kézzel ké-
szült hangszerekkel és zajkeltő eszközökkel tesszük (szerintem). A 
vörösberényi művelődési házban volt alkalmunk részt venni egy 
rendhagyó énekórán, amelyen Sőnfeld Mátyás énektanár-zenetera-
peuta tartott nekünk egy izgalmas bemutatót.

A pedagógus nagyon sok féle hangszert mutatott be a hallgatóság-
nak, amelyeket mi magunk is elkészíthetünk. A legérdekesebbek a 
két darab szívószálból és egy kesztyűből készült duda és a mankóból 
eszkábált fuvola volt, de ezen kívül mondhatnám az üdítősüvegből 
készült ukulelét is: mind izgalmas és új megközelítést mutatott a 
zene iránt érdeklődőknek. Az egész óra interaktív volt, a diákokat 
folyamatosan bevonta az előadó a feladatokba, legyen az egy hang-
szer nevének megválaszolása vagy a hang rezgésének kérdése. Má-
tyás arra is figyelt, hogy miután elkészített egy hangszert mindig 
eljátszott rajta egy, a gyerekek által ismert dallamot: pl. Ho-ho-ho-
horgász, Star Wars főcímdal. Mindemellett - anélkül, hogy bármit 
ráerőltetett volna a gyerekekre – megtanulták, hogy a rezgés maga a 
hang, hogy a test nagysága hogyan hat a hang erősségére. S mindezt 
játékosan, mindenféle eszközökkel szemléltetve.  

A gyereknek - amennyire megfigyeltem - nagyon is tetszett a 
Hanghacker Workshop: fiatalos, pörgős 45 percet láthattunk és hall-
hattunk. Ez az előadás nekünk, tanároknak is, meg a Vörösberényi 
Általános Iskola felsős diákjainak is remek kikapcsolódást nyújtott.  
Köszönjük a Zenei világnap alkalmából szervezett programot az Al-
mádi Zeneiskoláért Alapítványnak és Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának!

Kéri Kolos
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Kirándulás Celldömölkre, a Kemenes 
Vulkán Parkba

Október 20-án a Györgyi Dénes Általános Iskola 30 tanulója ta-
nulmányi kirándulás keretében ellátogatott a celldömölki Kemenes 
Vulkán Parkba, mely hazánk egyetlen vulkanológiai kiállítását rejti. 

A múzeumban csaknem 1000m2-en kerül bemutatásra a Föld 
vulkánossága általánosságban, a Kárpát-medence és Magyarország 
tűzhányói, majd végül a helyi nevezetesség, az öt és fél millió éves 
bazaltvulkán, a Ság hegy. Az 1905-től közel ötven évig zajló bányá-
szati tevékenység következtében egy Közép-Kelet Európában egye-
dülálló mesterséges kráter jött létre a hegy gyomrában. Ez persze a 
kutatók érdeklődését is felkeltette, s ezért jött létre itt, Celldömöl-
kön ez a komplexum.

A múzeum valóban alkalmas a tudásalapú élmény átadására. A 
modern technikai eszközök segítségével interaktív módon adja át az 
ismereteket az érdeklődők számára. 

A diákoknak óriási élményt nyújtott a Vulkánház valamennyi ter-
me. Az épület egy vulkán építészek által megálmodott belső struk-
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egy időgépet csentek el, amely egyenesen 2050-be repítette őket…
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Múzeumi különleges „finisszázs”
2018. szeptember 28-án 

hat zeneiskolás társammal 
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Igaz Gábor Barnabás 

(7. osztályos zeneiskolás)
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tyás arra is figyelt, hogy miután elkészített egy hangszert mindig 
eljátszott rajta egy, a gyerekek által ismert dallamot: pl. Ho-ho-ho-
horgász, Star Wars főcímdal. Mindemellett - anélkül, hogy bármit 
ráerőltetett volna a gyerekekre – megtanulták, hogy a rezgés maga a 
hang, hogy a test nagysága hogyan hat a hang erősségére. S mindezt 
játékosan, mindenféle eszközökkel szemléltetve.  

A gyereknek - amennyire megfigyeltem - nagyon is tetszett a 
Hanghacker Workshop: fiatalos, pörgős 45 percet láthattunk és hall-
hattunk. Ez az előadás nekünk, tanároknak is, meg a Vörösberényi 
Általános Iskola felsős diákjainak is remek kikapcsolódást nyújtott.  
Köszönjük a Zenei világnap alkalmából szervezett programot az Al-
mádi Zeneiskoláért Alapítványnak és Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának!

Kéri Kolos
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Zánkai erdei tábor
A Vörösberényi Általános Iskola, idén ősszel is sikeresen pályázott 

a 3 -4. osztályokkal Zánkára, az Erzsébet táborába, melyre szept-
ember utolsó hetében került sor. Már a vonattal odavezető út is sok 
gyereknek nagy élményt nyújtott. A nagyobbak gyakorlott táboro-
zóként nyújtottak segítséget a kisebbeknek. A táborban színvonalas 
étkezést biztosítottak, a gazdag programkínálat közül minden kor-
osztály az érdeklődésének megfelelően választhatott. A nap végén 
a gyerekek még „rókákra” vadásztak, cukrot keresgéltek késő este 
zseblámpáik fénye mellett, amit nagyon élveztek. Bízunk benne, 
hogy nyáron újabb lelkes táborozókat vihetünk.

Pályaorientációs Projektnap
A Vörösberényi Általános Iskolában október 13-án, szombati 

munkanapon került sor a Pályaorientációs projektnap megrendezé-
sére. Az iskola alsós munkaközössége a nap első felében három hely-
színen biztosított programokat: részt vettek állatorvos és repülőgép-
pilóta előadásán, valamint a helyi rendőrség bűnügyi helyszínelő 
programján. A nap második felében minden osztály ellátogatott egy 
közeli munkahelyre (pékség, kertészet, borászat), ahol valóságos ta-
pasztalatokat szerezhettek egy – egy szakmáról. 

A felső tagozatosok 13 állomáson ismerkedhettek a szakmák-
kal, foglalkozásokkal, hivatásokkal és középiskolákkal. A 7. és 8. 
osztályos tanulóknak volt diákjaink mutatták be jelenlegi iskoláju-
kat. A 8. évfolyamnak a Veszprém Megyei Iparkamara munkatársa 
tartott előadást a jelenlegi középiskolai iskolarendszerünkről és a 
szakmai képzésekről. A pedagógusok, szülők, partner intézmények 
jóvoltából diákjaink megismerkedhettek az egészségügyi dolgozók, 
katonák, rendőrök, tűzoltók, rendezvényszervezők, közgazdászok, 
pénzügyi tanácsadók, fodrászok, könyvtárosok, levéltárosok mun-
kájával.

Pályaorientációs napunk kivitelezése a Szent Imre Katolikus Plé-
bánia jóvoltából az EFOP 1.3.5–16-2016-00503 sz. pályázatuk ke-
retében valósulhatott meg. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget!

Környezetvédelem önkéntes alapon
Iskolánk tanulói, szülői 

és pedagógus közössége 
környezetvédelmi ön-
kéntes napokat tartott az 
elmúlt időszakban. Szü-
lői segítséggel, önkéntes 
munkával társasjátékok 
mezői kerültek felfestés-
re a kültéri udvaron. Az 
idei tanévben a papír-
gyűjtés lomtalanítással, 
őszi nagytakarítással is 
kiegészült. Egy újabb 
konténert kértünk a mű-
anyag- és egyéb hulladék 
elszállítására. Szinte va-
lamennyi diák és számos 
szülő segédkezett a padlás 
megtisztításában, a lese-
lejtezett eszközök lecipe-
lésében.

Ezek az önkéntes napok az iskola közösségeinek segítségén túl a 
Balatonalmádi Római Katolikus Plébánia támogatásával, közbenjá-
rásával valósulhattak meg, az EFOP 1.3.5-16-0016-00503 pályázat 
keretén belül. Ezúton fejezzük ki köszönetünket a helyi Plébániá-
nak, munkatársainak és külön Karáth Gábornak, hogy hozzájárul-
tak iskolánk fejlesztéséhez, hogy segítségükkel színesedtünk, gazda-
godtunk, értékekkel gyarapodtunk.

Néptánc az óvodában 
A Magocskák Alapítvány a Balatonalmádi Néptáncműhellyel 

való együttműködésben elnyerte a lehetőséget, hogy néptánc fog-
lalkozásokat tarthasson az Almádi Magocskák Óvodában az iskola-
köteles korúaknak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma - Csoóri 
Sándor Alap támogatásával.

Az oktatók az alábbi területeken fognak dolgozni a gyerekekkel:
• táncterápiás elemek (játékos)

•  másokkal való együttműködés
•  másikra figyelés
•  önbizalom növelés
•  önértékelés javítás
•  agresszió, harag-átvezetés
•  közösen jó célért összefogni

• tartásjavító felmérő és mozgásterápiás elemek
• alapszimbólumok megismertetése, pozitív önkép-cél kialakí-

tása az alapszimbólumok által
• néptánc alapismeretek egy kijelölt tájegység feldolgozásával 

(népi játék, tánc, ének)
• tapsolós-mondókás ritmusgyakorlatokkal hallás és mozgás-

fejlesztés, különös tekintettel az egy időben többfelé figyelés 
képességének fejlesztésére

• év végi gálaműsorra való felkészítés.
Bízunk benne, hogy minél több kisgyermekkel sikerül megszeret-
tetni a mozgás és a kultúra ezen ágát!

Fotó: JVE

12.000 tő kétnyári virág került kiültetésre Almádi közterületén. A színes árvácskák tavaszig díszítik városunkat. Idei újdonság a díszká-
poszta, mely különleges színfoltként először jelent meg Almádiban. Köszönet a munkáért a Városgondnokság dolgozóinak és a tervezésért 
Juhász Sándor főkertésznek.
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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! 

Hegedűn közreműködik és művészeti vezető: Kováts Péter, Bartók–
Pásztory díjas hegedűművész. 

Lépjünk át együtt az új esztendőbe! 2018. december 31. hétfő 20 
órától 2019. január 1. kedd 3 óráig VÁROSI SZILVESZTER a 
Frisson zenekarral. 

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
November 19. hétfő 18.00 óra Szakma vagy hobbi? Mindkettő! 
Tévhitek eloszlatatása, lakásdekoráció; Ea: Kellerné Szász Anikó 
szárazvirág kötő mester 

November 24. szombat 19 óra KATALIN BÁR 

December 3. hétfő 18.00 óra  Az Önkormányzat 2018. éve – 2019. 
évi feladatok Ea: Keszey János polgármester 

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

November 14. szerda 16 órától A város jövőképe - előadó Keszey 
János polgármester; A nyári magtár revük összefoglalója - videoklip 
megtekintése

November 21. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetések vacsorára

November 24. szombat 10 órától MEGYEI  GÁLAMŰSOR a 
Pannóniában

November 28. szerda 16 órától

Beszámolók:  - a klub tevékenységéről - Lencse Sándor elnök
  - a klub gazdálkodásáról - Gottschall Henrikné  gazd.vez.
  - az ellenőrző biz.munkájáról - Hulényi Miklós peb. elnök

Új vezetőségválasztás - Balikó Ferencné levezető elnök

Zenés szüli napi rendezvény

December 12. szerda 16 órától

Hagyományos süti - parti, receptcsere, kóstoló, teázás

Hagyományaink - előadó Czuczor Sándor eu. jószolgálati nagykövet

December 19. szerda 16 órától

KARÁCSONY  a klubban: műsor - ünnepi vacsora-meglepetés

Vendég:  Káplán György énekes

Zenés szüli napi rendezvény

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. november 19. 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 novemberben a hónap utolsó vasárnapján - és március 
végéig ugyanilyen rendszerességgel. Információ: 20 55 66 594, 
gymarta56@gmail.com

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. December 6-án, csütörtökön 
ismét ellátogat hozzánk a Mikulás! Ha szeretnél találkozni vele, 
gyere el aznap a Balaton Játékpontba!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
November 17. szombat 17 óra – A TERMÉSZET SZÍNEI. Fodorné 
László Mária népi iparművész, a Népművészet Mestere, az MMA 
rendes tagja kiállítása. Megnyitja: Landgráf Katalin textiltervező, az 
MMA népművészeti tagozat rendes tagja. Látogatható december 5-ig az 
intézmény nyitvatartási idejében.

November 23. szombat 15 óra – KÖNYVBEMUTATÓ

Dr. Boros Szilvia - Dr. Babulka Péter: Gyógynövények és alternatív 
terápiák a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kezelésében. 
A szív-és érrendszert érintő betegségek kialakulását számos életmód 
tényező képes előmozdítani. Az alternatív gyógymódok, gyógynövények 
és egyéb vegyületek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és 
kezelésében betöltött szerepéről beszélgetünk. Moderátor: Dallos Zsuzsa 
(A könyv a helyszínen megvásárolható) 

November 24. szombat 10-14 óra – NYUGDÍJASOK MEGYEI 
GÁLAMŰSORA. Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub 

November 24. szombat 15 óra - Értékeinkről – Az Almádiért 
Közalapítvány által kiadott Balatonalmádi 2019. évi falinaptárának 
kiállítással egybekötött bemutatója. Helyszín a könyvtár.

December 2. vasárnap 

15.30 óra VasútArtjáró kiállítás megnyitója

16 óra Az első adventi gyertya gyújtása a betlehemnél

16.30 óra Könyvbemutató - É. Szabó Márta: Akinek a madarak 
is Chopint énekelnek. Érdi Tamás története. A november végén 
megjelenő könyvet a Nők a Balatonért Egyesület jóvoltából már 
beharangoztuk a nyáron, s most – a budapesti bemutató után másodikként 
- Balatonalmádiban is megismerhetjük. A fiú könyve – hiszen az egyik 
kiemelkedő hazai muzsikusról szól, és legalább annyira az anya könyve – 
hiszen a leghitelesebb szemtanú, a zongoraművész édesanyja vetette papírra. 
A könyv a helyszínen megvásárolható.

December 6. csütörtök 17 óra – Köszöntsük a MIKULÁSt a 
Vigyekánya zenekarral!

December 9. vasárnap 16 óra – ALMÁDI KARÁCSONYI TÁRLAT 
– kiállítás megnyitó és a második adventi gyertya gyújtása

December 16. vasárnap 17 óra – Balatonalmádi Város Vegyeskarának 
karácsonyi koncertje és a harmadik adventi gyertya gyújtása

December 23. vasárnap 16 óra – „ADVENTI KONCERT 
GYERTYAFÉNYBEN” a Mendelssohn Kamarazenekarral. A negyedik 
adventi gyertya gyújtása.

• Arcangelo CORELLI: g-moll „Karácsonyi” concerto grosso
• FARKAS Ferenc: Régi magyar táncok (A lőcsei tabulatúrás könyből)
• Antonio VIVALDI: A négy évszak – Tél
• Edvard GRIEG: Holberg-szvit op. 40

Varázslatos karácsony Almádiban!
Egyetlen ünnepi alkalommal sem díszítjük fel olyan gazdagon és 
szeretettel a lakásunkat, mint az adventi és karácsonyi idősza-
kokban. Az ünnepi hangulatot sokszor már a bejárati ajtónál, 
ablakoknál megteremtjük. Még jó pár hét van karácsonyig, de a 

készülődést érdemes lassan elkezdeni.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET 
“VARÁZSLATOS KARÁCSONY ALMÁDIBAN“ címmel.

Feladat: Öltöztesse díszbe a lakását a természetesség jegyében! 
Az alapanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen: a szokásos 
tobozokon, terméseken, az örökzöld ágakon (fenyő, tuja, 
borostyán, magyal) és szalagokon túl kísérletezhetnek érdekes 

formájú gallyakkal, textíliákkal, amelyek jó alapul 
szolgálhatnak a díszítéshez.

A dekorációról készült fotót töltse föl a Honismereti és 
Városszépítő Kör Facebook oldalára majd 

ossza meg az ismerősökkel.

Nevezési határidő: 2018.12.24.
A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő 

Kör tagjai fogják értékelni.

A legszebbek készítői a pályázat lezárását követően
(január hónapban) jutalomban részesülnek.

Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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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! 

Hegedűn közreműködik és művészeti vezető: Kováts Péter, Bartók–
Pásztory díjas hegedűművész. 

Lépjünk át együtt az új esztendőbe! 2018. december 31. hétfő 20 
órától 2019. január 1. kedd 3 óráig VÁROSI SZILVESZTER a 
Frisson zenekarral. 

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
November 19. hétfő 18.00 óra Szakma vagy hobbi? Mindkettő! 
Tévhitek eloszlatatása, lakásdekoráció; Ea: Kellerné Szász Anikó 
szárazvirág kötő mester 

November 24. szombat 19 óra KATALIN BÁR 

December 3. hétfő 18.00 óra  Az Önkormányzat 2018. éve – 2019. 
évi feladatok Ea: Keszey János polgármester 

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

November 14. szerda 16 órától A város jövőképe - előadó Keszey 
János polgármester; A nyári magtár revük összefoglalója - videoklip 
megtekintése

November 21. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetések vacsorára

November 24. szombat 10 órától MEGYEI  GÁLAMŰSOR a 
Pannóniában

November 28. szerda 16 órától

Beszámolók:  - a klub tevékenységéről - Lencse Sándor elnök
  - a klub gazdálkodásáról - Gottschall Henrikné  gazd.vez.
  - az ellenőrző biz.munkájáról - Hulényi Miklós peb. elnök

Új vezetőségválasztás - Balikó Ferencné levezető elnök

Zenés szüli napi rendezvény

December 12. szerda 16 órától

Hagyományos süti - parti, receptcsere, kóstoló, teázás

Hagyományaink - előadó Czuczor Sándor eu. jószolgálati nagykövet

December 19. szerda 16 órától

KARÁCSONY  a klubban: műsor - ünnepi vacsora-meglepetés

Vendég:  Káplán György énekes

Zenés szüli napi rendezvény

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 
Következő időpontunk: 2018. november 19. 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 novemberben a hónap utolsó vasárnapján - és március 
végéig ugyanilyen rendszerességgel. Információ: 20 55 66 594, 
gymarta56@gmail.com

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. December 6-án, csütörtökön 
ismét ellátogat hozzánk a Mikulás! Ha szeretnél találkozni vele, 
gyere el aznap a Balaton Játékpontba!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
November 17. szombat 17 óra – A TERMÉSZET SZÍNEI. Fodorné 
László Mária népi iparművész, a Népművészet Mestere, az MMA 
rendes tagja kiállítása. Megnyitja: Landgráf Katalin textiltervező, az 
MMA népművészeti tagozat rendes tagja. Látogatható december 5-ig az 
intézmény nyitvatartási idejében.

November 23. szombat 15 óra – KÖNYVBEMUTATÓ

Dr. Boros Szilvia - Dr. Babulka Péter: Gyógynövények és alternatív 
terápiák a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kezelésében. 
A szív-és érrendszert érintő betegségek kialakulását számos életmód 
tényező képes előmozdítani. Az alternatív gyógymódok, gyógynövények 
és egyéb vegyületek a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és 
kezelésében betöltött szerepéről beszélgetünk. Moderátor: Dallos Zsuzsa 
(A könyv a helyszínen megvásárolható) 

November 24. szombat 10-14 óra – NYUGDÍJASOK MEGYEI 
GÁLAMŰSORA. Szervező: Vörösberényi Nyugdíjas Klub 

November 24. szombat 15 óra - Értékeinkről – Az Almádiért 
Közalapítvány által kiadott Balatonalmádi 2019. évi falinaptárának 
kiállítással egybekötött bemutatója. Helyszín a könyvtár.

December 2. vasárnap 

15.30 óra VasútArtjáró kiállítás megnyitója

16 óra Az első adventi gyertya gyújtása a betlehemnél

16.30 óra Könyvbemutató - É. Szabó Márta: Akinek a madarak 
is Chopint énekelnek. Érdi Tamás története. A november végén 
megjelenő könyvet a Nők a Balatonért Egyesület jóvoltából már 
beharangoztuk a nyáron, s most – a budapesti bemutató után másodikként 
- Balatonalmádiban is megismerhetjük. A fiú könyve – hiszen az egyik 
kiemelkedő hazai muzsikusról szól, és legalább annyira az anya könyve – 
hiszen a leghitelesebb szemtanú, a zongoraművész édesanyja vetette papírra. 
A könyv a helyszínen megvásárolható.

December 6. csütörtök 17 óra – Köszöntsük a MIKULÁSt a 
Vigyekánya zenekarral!

December 9. vasárnap 16 óra – ALMÁDI KARÁCSONYI TÁRLAT 
– kiállítás megnyitó és a második adventi gyertya gyújtása

December 16. vasárnap 17 óra – Balatonalmádi Város Vegyeskarának 
karácsonyi koncertje és a harmadik adventi gyertya gyújtása

December 23. vasárnap 16 óra – „ADVENTI KONCERT 
GYERTYAFÉNYBEN” a Mendelssohn Kamarazenekarral. A negyedik 
adventi gyertya gyújtása.

• Arcangelo CORELLI: g-moll „Karácsonyi” concerto grosso
• FARKAS Ferenc: Régi magyar táncok (A lőcsei tabulatúrás könyből)
• Antonio VIVALDI: A négy évszak – Tél
• Edvard GRIEG: Holberg-szvit op. 40

Varázslatos karácsony Almádiban!
Egyetlen ünnepi alkalommal sem díszítjük fel olyan gazdagon és 
szeretettel a lakásunkat, mint az adventi és karácsonyi idősza-
kokban. Az ünnepi hangulatot sokszor már a bejárati ajtónál, 
ablakoknál megteremtjük. Még jó pár hét van karácsonyig, de a 

készülődést érdemes lassan elkezdeni.

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

PÁLYÁZATOT HIRDET 
“VARÁZSLATOS KARÁCSONY ALMÁDIBAN“ címmel.

Feladat: Öltöztesse díszbe a lakását a természetesség jegyében! 
Az alapanyagok tárháza szinte kimeríthetetlen: a szokásos 
tobozokon, terméseken, az örökzöld ágakon (fenyő, tuja, 
borostyán, magyal) és szalagokon túl kísérletezhetnek érdekes 

formájú gallyakkal, textíliákkal, amelyek jó alapul 
szolgálhatnak a díszítéshez.

A dekorációról készült fotót töltse föl a Honismereti és 
Városszépítő Kör Facebook oldalára majd 

ossza meg az ismerősökkel.

Nevezési határidő: 2018.12.24.
A feltöltött dekorációkat a Honismereti és Városszépítő 

Kör tagjai fogják értékelni.

A legszebbek készítői a pályázat lezárását követően
(január hónapban) jutalomban részesülnek.

Jó munkát, alkotást és szép díszeket kívánunk!

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Harminc év hozománya
Ebben a hónapban hirtelen öt beszédet is mondhattam a 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium születésna-
pi rendezvényein, amelyek csak alapítói aláfestést jelenthettek 
a többi baráti beszédhez és méltató megemlékezésekhez. Har-
minc év rövid időszak egy nemzet életében, de komoly időtar-
tam egy kisvároséban, különösen akkor, ha a várossá alakulás 
egyik fontos kritériuma a gimnázium megalakulása volt. 

Sokkal tartozunk még nagyon sok embernek, hogy ez az in-
tézmény egy év alatt elkészülhetett. Így itt és most is köszönetet 
mondunk megyénk akkori vezetőinek, városunk elöljáróinak, az 
építőknek, de mindenekelőtt Ruttkay Gyula Ybl-díjas építész-
mérnöknek és Várady-Szabó Judit belső építésznek, akik ilyenné 
álmodták. Most már tudom, hogy álomlehetőség volt pedagógiai, 
bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint művészeti tartalom-
mal megtölteni. Hálával tartozom kezdő és kitartó tantestületünk-
nek, technikai dolgozóinknak, valamint azoknak a szülőknek, akik 
bíztak az újonnan létesült intézmény erejében, ethoszában, de min-
denekelőtt tehetséges tanítványainkban.

Ők adtak értelmet tevékenységünknek és nem véletlenül jeleztem 
már az első tanévnyitón, hogy minimum háromszor öt évre kell 
terveznünk: öt év itt a Budataván kiépült kis angolszász-szigeten, 
plusz öt év az egyetemeken és a főiskolákon, valamint öt év egy 
olyan munkahelyen, ahol az élethossziglan tartó tanulást támogat-
ják. Kétszer tizenöt, azaz harminc év múltán több visszacsatolás 
igazolta elgondolásunk helyességét itthonról és a nagyvilágból. A 
„lifelong learning”, azaz élethossziglani tanulás megszokott rutin lett 
és már nem fordítják félre „életfogytiglani tanulásra”. Egy diplomá-
val nagyon ritkán lehet megmaradni még egy munkahelyen is, mert 
a technikai fejlődés rövid időn belül elavulttá teszi ismereteinket. 

Tiltakozhatunk ez ellen, rugdalózhatunk a magunk kis ketrecében, 
de a LLL „Lifelong Learning” helyett már LWL, azaz a „Lifewide 
Learning” a helyes felismerés, mert az élet egészére kiterjedő tanu-
lásként értelmezik.

Természetesen ezt a folyamatot nem egyedül ismertük fel a XX. 
század végén, hanem a tehetséges emberekkel foglalkozó hazai és 
külföldi intézmények egész sorában. Az már más kérdés, hogy a 
központi támogatás miért hullámzott úgy, mint a Balaton a bako-
nyi főnszél főszezonjában, amely instabil légkör hatására hajlamos 
szélsőséges dolgokat produkálni. Túléltük, mivel „ami nem semmi-
sít meg, az megerősít” és ebben éppen a tehetséges tanulóink tü-
neményes karrierje volt a legígéretesebb visszacsatolás. Helyt álltak 
ugyanis a haza és külföldi egyetemeken annak ellenére, hogy a köz-
ponti statisztikák tudomást sem vesznek az utóbbiakról legyen az 
Oxford, Cambridge vagy Harvard, illetve UCLA.

Az élet egészére kiterjedő tanulás magától értetődő mindenkinek, 
aki hisz magában és mások is bíznak benne, mert minden tanít-
ványunk tehetséges volt valamiben, sőt nem is egy valamiben. Ezt 
kiteljesítendő tanulhatott akár Ausztráliában vagy Írországban, de a 
megszerzett tudással hazatértek vagy hazatérnek, mert itthon van az 
a természetes közeg és környezet, ahol mindezt tényleg értékelik is. 
Az író, költő, grafikus és iparművész Lesznai Anna verssorai mind-
ezt szebben adják vissza a Hazatérés című költeményében:

„Kik nemzettek, tudták az utat: ki merre menjen
ha falvat, templomot, kocsmát vagy kastélyt keres.
Közülünk kerek e tájon senki se téved el
s a lombok árnya megsúgja, mennyi az óra.”

Hosszú utat járt be a felvidéki költőnő Alsókörtvélyestől New 
Yorkig, 1885-től 1966-ig, aki első verseskötetét már Hazajáró ver-
sek címen adta ki. Az utolsó éveiben maga is gyakran hazalátogatott, 
pedig akkoriban ez még nem volt könnyű. Nem véletlenül jutott 
eszembe Lesznai Anna, mert a gimnázium 30. éves ünnepségso-
rozatának egyik eseményén éppen az öregdiákok emlékeztek meg 
azokról a társaikról és tanáraikról, akik már nem ünnepelhettek ve-
lünk. Az egyperces néma vigyázz állás alatt az egyik legkedvesebb 
angol népdalunk, a Scarborough Fair szólt végig, magunk elé idézve 
el nem feledhető arcokat, közös emlékeket és az örökre összekötő 
kapcsokat.

A legkorszerűbb külföldi és hazai tapasztalatokat ötvözve alakult 
sajátos balatonalmádi stílusunk, amelyet „almádiasításnak” nevez-
tünk el s mi magunk lepődtünk meg a legjobban amikor az ameri-
kai meg a brit szakirodalomban megjelent az „almadization” mint 
pedagógiai szakszó. Önfeláldozó szakemberekkel, tanulni akaró, te-
hetséges diákokkal és a „későn jövők előnyével” felvértezve fel tud-
tunk nőni iskolazászlónk gróf Széchenyi Istvántól idézett jelmon-
datához: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

Együtt értünk el ugyanis mindent, bár sokan a maguk egyedi és 
megismételhetetlen módján járultak hozzá a sikerekhez. Talán ezért 
sem értettem az egyik pedagógiai lexikon felkérését nem sokkal 
nyugdíjba vonulásom előtt, akik azt kérték, hogy soroljak fel né-
hány híres tanítványunkat, de azért a tízet semmiképpen se haladja 
meg a számuk. Erre csak azt kérdeztem, hogy melyik osztályból? 
Erre elnémultak s azóta sem zavartak...

Czuczor Sándor

Mellékszereplő a Microsoft, utazás, titokzatos idegen, bűntény és 
a víz. (Ha első olvasásra nem áll össze a történet, érdemes azonnal 
még egyszer olvasni, hogy a szálak összesimuljanak!)
5. Törökország

Mit is mondjak Pamuk A nevem Piros c. regényé-
ről? A távoli miniatúrafestők zárt, különleges világá-
ban jártunk, Isztambulban, 1591-ben. A könyvben 
bőven van művészettörténet, nyomozás, van szerelmi 
szál. Elbűvölő keleti meseként is lehetett olvasni – 
éppúgy (csak másként), mint ez évi választottunkat: 
Hatice Meryem könyvét, a „Csak egy hüvelyknyi férjem legyen”-t. 
Hogy mi is ez a könyvecske? A moly.hu internetes felület egyik 
hozzászólója ez írja róla, Dumas mondatával kezdve: „– Ej, kedves 
gróf, a férjek mindenütt egyformák. Mihelyt egyet tanulmányozott 
bármelyik országban, akkor ismeri az egész fajtát.”, s így folytatja: 
„meg persze a nők, akiknek egy hüvelyknyi is megfelelne belőlük 
;) Azért aki jókat akar vigyorogni, nyugodtan tanulmányozza csak 
a török férjeket, még ha a magyarokkal már meg is lenne. Annyira 
gondoljatok csajosra, hogy kölcsönadtam egy ismerősömnek, aki-
nek nagyon nem csúszott, a férje viszont lelkesedett érte.” Talán 
nem is kell ennél jobb ajánlás!
6. Dánia

Smilla kisasszony hóra vágyik a címe Peter Hoeg 
regényének, amelyben egy félig dán, félig eszkimó 
gleccserkutató nyomozásba kezd egy kisfiú halála 
miatt. Annak ellenére, hogy bonyolult történetszö-
vése van, sokan olvasták. Van egy szál a könyvben, 
amely nekem különösen érdekes volt: a grönlandi-
ak helyzete Dániában. Idei ajánlatunk, Janne Teller 
könyve, a Semmi – egyszerű történetnek tűnik.(Maga a könyv is 
kicsi fizikai valójában.) Egy iskolásfiú úgy dönt, többet le nem jön 
a kertjükben álló szilvafáról, mert az életben semminek sincs semmi 
értelme. Osztálytársai erre elhatározzák, hogy megcáfolják barátju-
kat, és egy halomba összegyűjtik a számukra fontosnak tartott dol-
gokat, ám ez csak elsőre tűnik olyan egyszerűnek… Torokszorító, 
de néha el kell gondolkodnunk az élet nagy kérdéseiről.
7. Észtország

Tammsaare családregénye, az Orcád verítékével 
mindössze 5 olvasót ért el. Kár. Észt paraszttanyák 
életéről, hagyományaikról, a régi és az új életrend 
összeütközéséről, családtagok, rokonok, szomszédok 
életének sorsfordulóiról szól, a XIX. század vége tájá-
ról. Fájdalmas dolgokról ír ugyan, de magával ragad 
a hangulata. Hangulata van a most ajánlott mesé-
nek is: Andrus Kivirahk írta, címe: Az ember, aki beszélte a kígyók 
nyelvét. Ez a könyv egy történelmi hűségre nem törekvő fantasy 
egy valódi északi világban. Tammsaare könyve a változásról szól, 
annak fájdalmáról (is), úgy ez a varázsossága az észtek ősi múltjába 
nyúlik vissza, amikor az erdei emberek világa leáldozóban, s válto-
zások következnek. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben tud 
alkalmazkodni, a mesében és a valódi világban is. Mindkét könyv 
ennek példája.

Többen jelezték, hogy sok ajánlott könyv „macskás” – de ez telje-
sen a véletlen műve! Viszont – ha már így adódott -, játékot ajánlok: 
gyűjtsük össze a kihívás könyveiben szereplő macskákat. Nem kell 
szereplőnek lennie, elég, ha csak felbukkan valahol a szövegben. Ne 
felejtsék el felírni az adott könyv megfelelő oldalszámát! A résztve-
vők közt különdíjat sorsolunk ki!

A maradék 34 könyvről legközelebb… Köszönjük, hogy velünk 
olvasnak! 

Fábiánné Sáray Anna

Könyvtárosok ajánlják
2018 októberében újra indítottuk könyves kihívásunkat felnőtt 

olvasóink részére. 
Az idei évben kortárs olvasnivalót ajánlunk Európa országaiból 

– s a könyvek tematikája sem nyúlik a régmúltba (bár néhány…).
Könyvajánlómat most egyrészt beszámolónak szánom, másrészt 

kedvcsinálónak; sorra veszem az országokat, s „magyarázom a bizo-
nyítványom” – azaz a választásunkat!
1. Ausztria

Az előző év ajánlata Musil: A tulajdonságok nélkü-
li ember című könyve volt, az összes résztvevőből 1 
fő olvasta el (igaz, ő németül) – nehéz olvasmánynak 
bizonyult. Cserébe most egy nagyon szép könyvet 
választottunk: Haushofer: A fal című lélektani re-
gényét. A (fő) szereplő egy nap arra ébred, hogy a 
külvilágtól elválasztja egy fal, s nincskiút sem, mivel 
a környező világ kővé vált. Mielőtt bárki arra gondolna, hogy ez egy 
szomorú könyv, ellent kell mondanom. Biztatok mindenkit az el-
olvasására! A könyv alapján néhány éve a természet erejét és a belső 
magányt döbbenetes erővel ábrázoló film is készült.
2. Egyesült királyság – Anglia

Ellenpélda az olvasottságra Jane Austen Büszkeség 
és balítélet című könyve, amely a legnépszerűbb re-
gény volt! Most Neil Gaiman Sosehol című fantasy-
jét ajánljuk, mondhatjuk, kísérletképpen. Gaimant 
több szempontból érdemes megismernünk, hiszen 
művei számos díjat elnyertek, s nem csak életútja 
különleges, de rendkívül sokszínű a munkássága is: 
írt a fantasy-n kívül filmforgatókönyvet, képregényt, novellát, ifjú-
sági regényt, és gyerekkönyvet is. Talán akkor tudjuk elképzelni az 
ő világát, ha átgondoljuk, hogy gyermekkora kedves olvasmánya A 
gyűrűk ura, a Narnia krónikái és Alice Csodaországban volt.
3. Magyarország

Az előző évben ajánlott Gárdonyi Géza: Egri csilla-
gok-ja azonos pontszámmal lett győztes Austen mel-
lett – nem véletlenül, hisz mindannyiunk kötelező 
olvasmánya volt hatodik osztályban. (Megjegyzem, 
az 1968-ban bemutatott filmváltozatot épp most újí-
tották fel, talán érdemes újra megnézni, emlékezve 
a rendező Várkonyi Zoltánra, s a főszereplőkre: Ko-
vács Istvánra, Venczel Verára, Sinkovits Imrére és a felejthetetlen 
Jumurdzsákra, Bárdy Györgyre.) Októberben, a könyvtári héten 
vendégünk volt Tóth Krisztina író, akinek verseit, regényeit, gye-
rekkönyveit figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Az ő regénye, az Ak-
várium szerepel idei listánkon. Hogy miről szól? A szomszédunkról. 
A gyerekünkről. Rólunk. Kortárs remeket kerestünk, s találtunk.
4. Finnország

Linna könyve, Az ismeretlen katona a második 
világháború egyszerű katonáinak életébe vitt el ben-
nünket tavaly. Nem a nagy csatákat, hanem a háború 
hétköznapi arcát írta le. A finn hadsereg a németek 
szövetségeseként hadba szállt a Szovjetunió ellen - a 
hazafiság szólamát tűzve zászlajára. Úgy hiszem, nem 
bánta meg, aki elolvasta. Az idei kínálatunk Hannu 
Luntiala: Az utolsó üzenetek. Úgy tűnhet, hogy a téma ismét szo-
morú, de nem így van: az elejétől izgalmas, mai, modern mű. For-
máját tekintve sms-regény, nem mondom, hogy könnyű olvasni, 
de ha ráérzünk, akkor megszeretjük. Kicsit olyan, mint a dráma  – 
másfajta olvasást kíván tőlünk. A történetet az sms-ek mozaikjából 
kell összerakni. A történet? Nem mondhatom el, tessék megfejteni! 

Kovács Kristóf, Steiner-Isky Annamária, Czuczor Sándor, Dudásné 
Pirik Mariann
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Harminc év hozománya
Ebben a hónapban hirtelen öt beszédet is mondhattam a 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium születésna-
pi rendezvényein, amelyek csak alapítói aláfestést jelenthettek 
a többi baráti beszédhez és méltató megemlékezésekhez. Har-
minc év rövid időszak egy nemzet életében, de komoly időtar-
tam egy kisvároséban, különösen akkor, ha a várossá alakulás 
egyik fontos kritériuma a gimnázium megalakulása volt. 

Sokkal tartozunk még nagyon sok embernek, hogy ez az in-
tézmény egy év alatt elkészülhetett. Így itt és most is köszönetet 
mondunk megyénk akkori vezetőinek, városunk elöljáróinak, az 
építőknek, de mindenekelőtt Ruttkay Gyula Ybl-díjas építész-
mérnöknek és Várady-Szabó Judit belső építésznek, akik ilyenné 
álmodták. Most már tudom, hogy álomlehetőség volt pedagógiai, 
bölcsészet- és társadalomtudományi, valamint művészeti tartalom-
mal megtölteni. Hálával tartozom kezdő és kitartó tantestületünk-
nek, technikai dolgozóinknak, valamint azoknak a szülőknek, akik 
bíztak az újonnan létesült intézmény erejében, ethoszában, de min-
denekelőtt tehetséges tanítványainkban.

Ők adtak értelmet tevékenységünknek és nem véletlenül jeleztem 
már az első tanévnyitón, hogy minimum háromszor öt évre kell 
terveznünk: öt év itt a Budataván kiépült kis angolszász-szigeten, 
plusz öt év az egyetemeken és a főiskolákon, valamint öt év egy 
olyan munkahelyen, ahol az élethossziglan tartó tanulást támogat-
ják. Kétszer tizenöt, azaz harminc év múltán több visszacsatolás 
igazolta elgondolásunk helyességét itthonról és a nagyvilágból. A 
„lifelong learning”, azaz élethossziglani tanulás megszokott rutin lett 
és már nem fordítják félre „életfogytiglani tanulásra”. Egy diplomá-
val nagyon ritkán lehet megmaradni még egy munkahelyen is, mert 
a technikai fejlődés rövid időn belül elavulttá teszi ismereteinket. 

Tiltakozhatunk ez ellen, rugdalózhatunk a magunk kis ketrecében, 
de a LLL „Lifelong Learning” helyett már LWL, azaz a „Lifewide 
Learning” a helyes felismerés, mert az élet egészére kiterjedő tanu-
lásként értelmezik.

Természetesen ezt a folyamatot nem egyedül ismertük fel a XX. 
század végén, hanem a tehetséges emberekkel foglalkozó hazai és 
külföldi intézmények egész sorában. Az már más kérdés, hogy a 
központi támogatás miért hullámzott úgy, mint a Balaton a bako-
nyi főnszél főszezonjában, amely instabil légkör hatására hajlamos 
szélsőséges dolgokat produkálni. Túléltük, mivel „ami nem semmi-
sít meg, az megerősít” és ebben éppen a tehetséges tanulóink tü-
neményes karrierje volt a legígéretesebb visszacsatolás. Helyt álltak 
ugyanis a haza és külföldi egyetemeken annak ellenére, hogy a köz-
ponti statisztikák tudomást sem vesznek az utóbbiakról legyen az 
Oxford, Cambridge vagy Harvard, illetve UCLA.

Az élet egészére kiterjedő tanulás magától értetődő mindenkinek, 
aki hisz magában és mások is bíznak benne, mert minden tanít-
ványunk tehetséges volt valamiben, sőt nem is egy valamiben. Ezt 
kiteljesítendő tanulhatott akár Ausztráliában vagy Írországban, de a 
megszerzett tudással hazatértek vagy hazatérnek, mert itthon van az 
a természetes közeg és környezet, ahol mindezt tényleg értékelik is. 
Az író, költő, grafikus és iparművész Lesznai Anna verssorai mind-
ezt szebben adják vissza a Hazatérés című költeményében:

„Kik nemzettek, tudták az utat: ki merre menjen
ha falvat, templomot, kocsmát vagy kastélyt keres.
Közülünk kerek e tájon senki se téved el
s a lombok árnya megsúgja, mennyi az óra.”

Hosszú utat járt be a felvidéki költőnő Alsókörtvélyestől New 
Yorkig, 1885-től 1966-ig, aki első verseskötetét már Hazajáró ver-
sek címen adta ki. Az utolsó éveiben maga is gyakran hazalátogatott, 
pedig akkoriban ez még nem volt könnyű. Nem véletlenül jutott 
eszembe Lesznai Anna, mert a gimnázium 30. éves ünnepségso-
rozatának egyik eseményén éppen az öregdiákok emlékeztek meg 
azokról a társaikról és tanáraikról, akik már nem ünnepelhettek ve-
lünk. Az egyperces néma vigyázz állás alatt az egyik legkedvesebb 
angol népdalunk, a Scarborough Fair szólt végig, magunk elé idézve 
el nem feledhető arcokat, közös emlékeket és az örökre összekötő 
kapcsokat.

A legkorszerűbb külföldi és hazai tapasztalatokat ötvözve alakult 
sajátos balatonalmádi stílusunk, amelyet „almádiasításnak” nevez-
tünk el s mi magunk lepődtünk meg a legjobban amikor az ameri-
kai meg a brit szakirodalomban megjelent az „almadization” mint 
pedagógiai szakszó. Önfeláldozó szakemberekkel, tanulni akaró, te-
hetséges diákokkal és a „későn jövők előnyével” felvértezve fel tud-
tunk nőni iskolazászlónk gróf Széchenyi Istvántól idézett jelmon-
datához: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen!”

Együtt értünk el ugyanis mindent, bár sokan a maguk egyedi és 
megismételhetetlen módján járultak hozzá a sikerekhez. Talán ezért 
sem értettem az egyik pedagógiai lexikon felkérését nem sokkal 
nyugdíjba vonulásom előtt, akik azt kérték, hogy soroljak fel né-
hány híres tanítványunkat, de azért a tízet semmiképpen se haladja 
meg a számuk. Erre csak azt kérdeztem, hogy melyik osztályból? 
Erre elnémultak s azóta sem zavartak...

Czuczor Sándor

Mellékszereplő a Microsoft, utazás, titokzatos idegen, bűntény és 
a víz. (Ha első olvasásra nem áll össze a történet, érdemes azonnal 
még egyszer olvasni, hogy a szálak összesimuljanak!)
5. Törökország

Mit is mondjak Pamuk A nevem Piros c. regényé-
ről? A távoli miniatúrafestők zárt, különleges világá-
ban jártunk, Isztambulban, 1591-ben. A könyvben 
bőven van művészettörténet, nyomozás, van szerelmi 
szál. Elbűvölő keleti meseként is lehetett olvasni – 
éppúgy (csak másként), mint ez évi választottunkat: 
Hatice Meryem könyvét, a „Csak egy hüvelyknyi férjem legyen”-t. 
Hogy mi is ez a könyvecske? A moly.hu internetes felület egyik 
hozzászólója ez írja róla, Dumas mondatával kezdve: „– Ej, kedves 
gróf, a férjek mindenütt egyformák. Mihelyt egyet tanulmányozott 
bármelyik országban, akkor ismeri az egész fajtát.”, s így folytatja: 
„meg persze a nők, akiknek egy hüvelyknyi is megfelelne belőlük 
;) Azért aki jókat akar vigyorogni, nyugodtan tanulmányozza csak 
a török férjeket, még ha a magyarokkal már meg is lenne. Annyira 
gondoljatok csajosra, hogy kölcsönadtam egy ismerősömnek, aki-
nek nagyon nem csúszott, a férje viszont lelkesedett érte.” Talán 
nem is kell ennél jobb ajánlás!
6. Dánia

Smilla kisasszony hóra vágyik a címe Peter Hoeg 
regényének, amelyben egy félig dán, félig eszkimó 
gleccserkutató nyomozásba kezd egy kisfiú halála 
miatt. Annak ellenére, hogy bonyolult történetszö-
vése van, sokan olvasták. Van egy szál a könyvben, 
amely nekem különösen érdekes volt: a grönlandi-
ak helyzete Dániában. Idei ajánlatunk, Janne Teller 
könyve, a Semmi – egyszerű történetnek tűnik.(Maga a könyv is 
kicsi fizikai valójában.) Egy iskolásfiú úgy dönt, többet le nem jön 
a kertjükben álló szilvafáról, mert az életben semminek sincs semmi 
értelme. Osztálytársai erre elhatározzák, hogy megcáfolják barátju-
kat, és egy halomba összegyűjtik a számukra fontosnak tartott dol-
gokat, ám ez csak elsőre tűnik olyan egyszerűnek… Torokszorító, 
de néha el kell gondolkodnunk az élet nagy kérdéseiről.
7. Észtország

Tammsaare családregénye, az Orcád verítékével 
mindössze 5 olvasót ért el. Kár. Észt paraszttanyák 
életéről, hagyományaikról, a régi és az új életrend 
összeütközéséről, családtagok, rokonok, szomszédok 
életének sorsfordulóiról szól, a XIX. század vége tájá-
ról. Fájdalmas dolgokról ír ugyan, de magával ragad 
a hangulata. Hangulata van a most ajánlott mesé-
nek is: Andrus Kivirahk írta, címe: Az ember, aki beszélte a kígyók 
nyelvét. Ez a könyv egy történelmi hűségre nem törekvő fantasy 
egy valódi északi világban. Tammsaare könyve a változásról szól, 
annak fájdalmáról (is), úgy ez a varázsossága az észtek ősi múltjába 
nyúlik vissza, amikor az erdei emberek világa leáldozóban, s válto-
zások következnek. Van, aki könnyebben, van, aki nehezebben tud 
alkalmazkodni, a mesében és a valódi világban is. Mindkét könyv 
ennek példája.

Többen jelezték, hogy sok ajánlott könyv „macskás” – de ez telje-
sen a véletlen műve! Viszont – ha már így adódott -, játékot ajánlok: 
gyűjtsük össze a kihívás könyveiben szereplő macskákat. Nem kell 
szereplőnek lennie, elég, ha csak felbukkan valahol a szövegben. Ne 
felejtsék el felírni az adott könyv megfelelő oldalszámát! A résztve-
vők közt különdíjat sorsolunk ki!

A maradék 34 könyvről legközelebb… Köszönjük, hogy velünk 
olvasnak! 

Fábiánné Sáray Anna

Könyvtárosok ajánlják
2018 októberében újra indítottuk könyves kihívásunkat felnőtt 

olvasóink részére. 
Az idei évben kortárs olvasnivalót ajánlunk Európa országaiból 

– s a könyvek tematikája sem nyúlik a régmúltba (bár néhány…).
Könyvajánlómat most egyrészt beszámolónak szánom, másrészt 

kedvcsinálónak; sorra veszem az országokat, s „magyarázom a bizo-
nyítványom” – azaz a választásunkat!
1. Ausztria

Az előző év ajánlata Musil: A tulajdonságok nélkü-
li ember című könyve volt, az összes résztvevőből 1 
fő olvasta el (igaz, ő németül) – nehéz olvasmánynak 
bizonyult. Cserébe most egy nagyon szép könyvet 
választottunk: Haushofer: A fal című lélektani re-
gényét. A (fő) szereplő egy nap arra ébred, hogy a 
külvilágtól elválasztja egy fal, s nincskiút sem, mivel 
a környező világ kővé vált. Mielőtt bárki arra gondolna, hogy ez egy 
szomorú könyv, ellent kell mondanom. Biztatok mindenkit az el-
olvasására! A könyv alapján néhány éve a természet erejét és a belső 
magányt döbbenetes erővel ábrázoló film is készült.
2. Egyesült királyság – Anglia

Ellenpélda az olvasottságra Jane Austen Büszkeség 
és balítélet című könyve, amely a legnépszerűbb re-
gény volt! Most Neil Gaiman Sosehol című fantasy-
jét ajánljuk, mondhatjuk, kísérletképpen. Gaimant 
több szempontból érdemes megismernünk, hiszen 
művei számos díjat elnyertek, s nem csak életútja 
különleges, de rendkívül sokszínű a munkássága is: 
írt a fantasy-n kívül filmforgatókönyvet, képregényt, novellát, ifjú-
sági regényt, és gyerekkönyvet is. Talán akkor tudjuk elképzelni az 
ő világát, ha átgondoljuk, hogy gyermekkora kedves olvasmánya A 
gyűrűk ura, a Narnia krónikái és Alice Csodaországban volt.
3. Magyarország

Az előző évben ajánlott Gárdonyi Géza: Egri csilla-
gok-ja azonos pontszámmal lett győztes Austen mel-
lett – nem véletlenül, hisz mindannyiunk kötelező 
olvasmánya volt hatodik osztályban. (Megjegyzem, 
az 1968-ban bemutatott filmváltozatot épp most újí-
tották fel, talán érdemes újra megnézni, emlékezve 
a rendező Várkonyi Zoltánra, s a főszereplőkre: Ko-
vács Istvánra, Venczel Verára, Sinkovits Imrére és a felejthetetlen 
Jumurdzsákra, Bárdy Györgyre.) Októberben, a könyvtári héten 
vendégünk volt Tóth Krisztina író, akinek verseit, regényeit, gye-
rekkönyveit figyelmükbe szeretnénk ajánlani. Az ő regénye, az Ak-
várium szerepel idei listánkon. Hogy miről szól? A szomszédunkról. 
A gyerekünkről. Rólunk. Kortárs remeket kerestünk, s találtunk.
4. Finnország

Linna könyve, Az ismeretlen katona a második 
világháború egyszerű katonáinak életébe vitt el ben-
nünket tavaly. Nem a nagy csatákat, hanem a háború 
hétköznapi arcát írta le. A finn hadsereg a németek 
szövetségeseként hadba szállt a Szovjetunió ellen - a 
hazafiság szólamát tűzve zászlajára. Úgy hiszem, nem 
bánta meg, aki elolvasta. Az idei kínálatunk Hannu 
Luntiala: Az utolsó üzenetek. Úgy tűnhet, hogy a téma ismét szo-
morú, de nem így van: az elejétől izgalmas, mai, modern mű. For-
máját tekintve sms-regény, nem mondom, hogy könnyű olvasni, 
de ha ráérzünk, akkor megszeretjük. Kicsit olyan, mint a dráma  – 
másfajta olvasást kíván tőlünk. A történetet az sms-ek mozaikjából 
kell összerakni. A történet? Nem mondhatom el, tessék megfejteni! 

Kovács Kristóf, Steiner-Isky Annamária, Czuczor Sándor, Dudásné 
Pirik Mariann



Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

17Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

2018. november

Az összefogás ragyogóra fényesítette 
a tökfesztivált

Sokszáz éves hagyományt 
ápolnak a Nők a Balatonért 
Almádi Csoportjának tagjai, 
amikor tökfaragásra hívják a 
város apraját é s nagyját. A tök 
kifaragását a néprajztudósok a 
Brit-szigetekről származtatják, 
anno tarlórépát, takarmányré-
pát vagy céklát használtak erre a 
célra. A néha arcokká kifaragott 
lámpások három célt szolgáltak: 
Samhain éjszakáján (az óeszten-
dő vége, az új év kezdete) meg-
világítsák az utat, szellemeket 
és egyéb alvilági lényeket szim-
bolizáljanak, és hogy megvéd-
jék azoktól az embereket és otthonaikat. Némely kutató szerint a 
lámpások mindenszentekhez (november 1.) és halottak napjához 
(november 2.) kapcsolódnak, a pokolban lévő keresztény lelkeket 
szimbolizálják.

A brit és az ír bevándorlók vitték magukkal az ősi hagyományt 
Észak-Amerikába is. Ott a tarlórépát felváltotta a sütőtök, mert 
azon a földrészen abból termett több, ráadásul jóval nagyobbak vol-
tak és könnyebben faraghatók. 

Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O’Lanter nevű részeges ko-
vácsról kapta. A történet szerint egy szép napon odament a részeges 
Jackhez az ördög és hívta magával. Jack azonban nem akart vele 
tartani, ezért hát furfangos cselt eszelt ki: ravasz módon elérte, hogy 
az ördög felmásszon egy fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög, és 
a fa oldalára egy keresztet rajzolt. Az persze megrettent a kereszttől, 
nem is mert lemászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög 
addig-addig egyezkedett a furfangos kováccsal, hogy az megígérte: 
soha többé nem fogja kísérteni a lelkét, ha végre leengedi őt. Jack 
ekkor megengedte az ördögnek, hogy lemásszon a fáról. Azonban 
amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, mert 
a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat részegeskedett 
és bűnös módon élt, de az ördög sem akarta a pokolba befogadni, 

mert nagyon haragudott Jackre a régi csínytevése miatt. Végül az ör-
dög megszánta, egy izzó fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana 
alatt lobogó tűz parazsából. A parazsat Jack egy marharépába tette, 
amit a nyugtalan lelkének szánt világító lámpásnak. Azóta Jack lelke 
ennek a marharépa lámpácskának a fényénél keresi a megnyugvást.

Az almádi tökfaragók viszont nem megnyugvást kerestek a ra-
gyogó napfényben, hanem azokat a telefonlementéseket, amelyeket 
összegyűjtöttek. A gyerekek nagyrésze kész tervvel érkezett, az inter-
netről letöltött mintákat alkották a tökökre. Mit alkották, fúrták a 
legszabályosabb fúróval! A zsűri nem győzte osztogatni a pontokat 
a szellemes alkotásokra.

Az alkotás szót használták azok a vendégek is, akik az évről évre 
megszokott tökös készítményeket kóstolták. A Nabe csoport tagjai 
idén sem tudtak annyi süteményt készíteni, amennyire igény volt. 
Meglepetésül szolgáltak viszont a pantomim művészek, Dvorák 
Gábor és Patka Heléna, akik az emberi élet alaphelyzeteit vázolták 
néhány mozdulattal a színpadra, s amelyhez a közönség soraiból 
hívtak közreműködőket. A másik újdonság is elnyerte az érdeklő-
dők tetszését: az üveg és a szalvéta komponálásából született lám-
pások kiváló díszei lettek az almádi otthonoknak a narancs színűre 
festett vidám arcú kavicsok társaságában.

A tombolanyereményeket az idén az élmények jegyében gyűj-
tötték a környezetvédelmet zászlajukra tűző hölgyek: az almádi 
éttermek és a büfék felajánlásai, a papírírószer és a bioparfüméria 
ajándékai mellett a Füredkult múzeumbelépői jó hangulatú családi 
együttléteket teremthettek.

A csillogó napsütés, a ragyogó programok és a Nabe Almádi Cso-
portja ünnepivé varázsolták a tökfesztivált.
Köszönet a támogatóknak: 

Jó Barátok Halsütöde
Amaretto Fagyizó 
Bab Kávézó
Lounge Kávézó
Pufi Pékség
Bio Parfüméria
Dénes Papírboltja
Füredkult Kft. 

Köszönet…
A Szent Ignác templomban megtartott megemlékezésen a kegye-

let virágai, a gyertyák lángjának fellobbanása, az orgona, a pánsíp 
hangja, a népdalkör éneke, az emlékeinken való borongás, a szívből 
fakadó ima - úgy gondolom, felszakította azokat a korlátokat,melyek 
a lét és nemlét különös koordináta- rendszerének keresztjén feszül-
nek, s közösen emlékezhettünk drága, elvesz- tett szeretteinkre.Így 
a halottak napjához közeli hagyományos, méltó meg- emlékezés a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt 62 tagjáról talán némi eny-
hülést adott a hozzátartozóknak,amiért köszönet jár mindazoknak, 
akik közreműködtek a szertartáson, akik imát mondtak, s erőt adtak 
a soha nem szűnő bánat elviseléséhez.Köszönet a Plébániának a pá-
lyázati támogatásért,  a szereplőknek is,akik fellépésükkel emelték a 
megemlékezés méltóságát és nem utolsó sorban mindazoknak, akik 
eljöttek a szertartásra,hogy együtt emlékezzünk klubunk halottaira.

 „A csend ölel át és a szeretet.
   Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”( Tóth Árpád)

Lencse Sándor
a klub elnöke

Nyugdíjas példamutatás októberben
Talán sírkövön olvastam először ezt a két sort, amelyet eredetileg 

Juhász Gyula foglalt versbe: „Nem múlnak el ők, kik szívünkben 
élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Óhatatlanul is felidé-
ződik bennünk október végén, amikor halottainkra emlékezünk s 
emlékeztetünk. Felidéződik, méghozzá a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub példamutató megemlékezése nyomán, amelyet immár negye-
dik alkalommal szerveztek meg október 27-én, szombaton. Maga 
a klub csak húsz éves, de annyira népszerű, hogy hovatovább már 
100-as a várakozó lista, de elsőként mégis az eltávozott klubtagokra 
gondolnak, akiknek a száma 63.

Rokonokkal barátokkal és ismerősökkel együtt vonultak a klub-
tagok a szent Ignác templomba, ahol ökumenikus istentisztelet ke-
retében közösen rótták le tiszteletüket az eltávozottak emléke előtt. 
A gyászmisét János atya, azaz Szabó János plébános úr celebrálta a 
pánsípon felhangzó Ave Maria után és az klub elnöksége név szerint 
felsorolta az elhunytak nevét, akikért imát mondott Fauszt Gyu-
la református és Isó Zoltán evangélikus lelkész. A szertartás végén 
kegyeletteli műsorral tisztelgett emlékül előtt kegye János művész és 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre Juhász Re-
beka karnagy vezényletével.

A hivatalos dokumentumokban utódaink egyszer majd rálel-
hetnek arra, hogy „társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével” címszó alatt pályázaton még némi köz-ponti támoga-
tást is nyert a klub, amelyet EFOP-1.3.5.16 kódszám alatt nagyon 
pontosan körül-írtak, de nekem és nekünk a virágok, a mécsesek 
és Juhász Gyula sorai maradnak meg emlékezetünkben legtovább.

SPL

EFOP-1 .3.5.16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

Közös megemlékezés …
Ebben az évben is megtelt a Szent Ignác templom október 27-én 

szombaton délután öt órakor, amikor a Mindenszentek és a közel-
gő Halottak Napja alkalmából hagyományként, immár negyedik 
alkalommal a Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira emlé-
keztünk közösen.

Sajnos, évről évre fogyunk. Jövőre lesz még csak 20 éves a 
klub,de hihetetlen, ma már eléri az eltávozottak száma a 63 főt. 
Az ökumenikus istentiszteleten jelen voltak a hozzátartozók, 
a barátok, a szomszédok, az ismerősök és természetesen a 
megemlékezést szervező klubból is szép számmal eljöttek a tagok.                                                                                                                             
A szertartás elején a pánsíp hangjaira bevonultak klubtársaink, 
és a klubunk nevében elhelyezték a kegyelet virágait valamint a 
mécseseket az oltáron és az oltár előtt.Ezután az elnökség tagjai név 
szerint felsorolták az elhunytakat. Utána valamennyien meghatódva 
hallgattuk a világhírű pánsíp művész előadásában felcsendülő Ave 
Mariát, majd elkezdődött a gyászmise, melyet Szabó János plébános 

úr, János atya celebrált. A jelenlévő Isó Zoltán evangélikus és Fauszt 
Gyula református lelkészek imát mondtak az elhunytakért és a 
hozzátartozókért.

A szertartás végén méltóság teli műsorral és kegyelettel tiszteleg-
tünk az elvesztett, szeretett társaink emléke előtt: közreműködött 
Kegye János művész úr, és fellépett a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Borostyán Népdalköre is Juhász Rebeka karnagy vezetésével.

A szemerkélő eső ellenére a gyászmise után kivonultunk a teme-
tőbe, ahol a keresztnél elhelyeztük a virágkosarakat, mécseseket 
gyújtottunk, imádkoztunk és emlékeztünk drága szeretteikre.
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város apraját é s nagyját. A tök 
kifaragását a néprajztudósok a 
Brit-szigetekről származtatják, 
anno tarlórépát, takarmányré-
pát vagy céklát használtak erre a 
célra. A néha arcokká kifaragott 
lámpások három célt szolgáltak: 
Samhain éjszakáján (az óeszten-
dő vége, az új év kezdete) meg-
világítsák az utat, szellemeket 
és egyéb alvilági lényeket szim-
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Észak-Amerikába is. Ott a tarlórépát felváltotta a sütőtök, mert 
azon a földrészen abból termett több, ráadásul jóval nagyobbak vol-
tak és könnyebben faraghatók. 

Egy ír legenda szerint nevét egy Jack O’Lanter nevű részeges ko-
vácsról kapta. A történet szerint egy szép napon odament a részeges 
Jackhez az ördög és hívta magával. Jack azonban nem akart vele 
tartani, ezért hát furfangos cselt eszelt ki: ravasz módon elérte, hogy 
az ördög felmásszon egy fára. Jack tudta, hogy mitől fél az ördög, és 
a fa oldalára egy keresztet rajzolt. Az persze megrettent a kereszttől, 
nem is mert lemászni, kénytelen volt a fa ágán kucorogni. Az ördög 
addig-addig egyezkedett a furfangos kováccsal, hogy az megígérte: 
soha többé nem fogja kísérteni a lelkét, ha végre leengedi őt. Jack 
ekkor megengedte az ördögnek, hogy lemásszon a fáról. Azonban 
amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, mert 
a mennybe nem engedték be, mivel élete során sokat részegeskedett 
és bűnös módon élt, de az ördög sem akarta a pokolba befogadni, 

mert nagyon haragudott Jackre a régi csínytevése miatt. Végül az ör-
dög megszánta, egy izzó fadarabot dobott Jacknek a pokol katlana 
alatt lobogó tűz parazsából. A parazsat Jack egy marharépába tette, 
amit a nyugtalan lelkének szánt világító lámpásnak. Azóta Jack lelke 
ennek a marharépa lámpácskának a fényénél keresi a megnyugvást.

Az almádi tökfaragók viszont nem megnyugvást kerestek a ra-
gyogó napfényben, hanem azokat a telefonlementéseket, amelyeket 
összegyűjtöttek. A gyerekek nagyrésze kész tervvel érkezett, az inter-
netről letöltött mintákat alkották a tökökre. Mit alkották, fúrták a 
legszabályosabb fúróval! A zsűri nem győzte osztogatni a pontokat 
a szellemes alkotásokra.

Az alkotás szót használták azok a vendégek is, akik az évről évre 
megszokott tökös készítményeket kóstolták. A Nabe csoport tagjai 
idén sem tudtak annyi süteményt készíteni, amennyire igény volt. 
Meglepetésül szolgáltak viszont a pantomim művészek, Dvorák 
Gábor és Patka Heléna, akik az emberi élet alaphelyzeteit vázolták 
néhány mozdulattal a színpadra, s amelyhez a közönség soraiból 
hívtak közreműködőket. A másik újdonság is elnyerte az érdeklő-
dők tetszését: az üveg és a szalvéta komponálásából született lám-
pások kiváló díszei lettek az almádi otthonoknak a narancs színűre 
festett vidám arcú kavicsok társaságában.

A tombolanyereményeket az idén az élmények jegyében gyűj-
tötték a környezetvédelmet zászlajukra tűző hölgyek: az almádi 
éttermek és a büfék felajánlásai, a papírírószer és a bioparfüméria 
ajándékai mellett a Füredkult múzeumbelépői jó hangulatú családi 
együttléteket teremthettek.

A csillogó napsütés, a ragyogó programok és a Nabe Almádi Cso-
portja ünnepivé varázsolták a tökfesztivált.
Köszönet a támogatóknak: 

Jó Barátok Halsütöde
Amaretto Fagyizó 
Bab Kávézó
Lounge Kávézó
Pufi Pékség
Bio Parfüméria
Dénes Papírboltja
Füredkult Kft. 

Köszönet…
A Szent Ignác templomban megtartott megemlékezésen a kegye-

let virágai, a gyertyák lángjának fellobbanása, az orgona, a pánsíp 
hangja, a népdalkör éneke, az emlékeinken való borongás, a szívből 
fakadó ima - úgy gondolom, felszakította azokat a korlátokat,melyek 
a lét és nemlét különös koordináta- rendszerének keresztjén feszül-
nek, s közösen emlékezhettünk drága, elvesz- tett szeretteinkre.Így 
a halottak napjához közeli hagyományos, méltó meg- emlékezés a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt 62 tagjáról talán némi eny-
hülést adott a hozzátartozóknak,amiért köszönet jár mindazoknak, 
akik közreműködtek a szertartáson, akik imát mondtak, s erőt adtak 
a soha nem szűnő bánat elviseléséhez.Köszönet a Plébániának a pá-
lyázati támogatásért,  a szereplőknek is,akik fellépésükkel emelték a 
megemlékezés méltóságát és nem utolsó sorban mindazoknak, akik 
eljöttek a szertartásra,hogy együtt emlékezzünk klubunk halottaira.

 „A csend ölel át és a szeretet.
   Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”( Tóth Árpád)

Lencse Sándor
a klub elnöke

Nyugdíjas példamutatás októberben
Talán sírkövön olvastam először ezt a két sort, amelyet eredetileg 

Juhász Gyula foglalt versbe: „Nem múlnak el ők, kik szívünkben 
élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Óhatatlanul is felidé-
ződik bennünk október végén, amikor halottainkra emlékezünk s 
emlékeztetünk. Felidéződik, méghozzá a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klub példamutató megemlékezése nyomán, amelyet immár negye-
dik alkalommal szerveztek meg október 27-én, szombaton. Maga 
a klub csak húsz éves, de annyira népszerű, hogy hovatovább már 
100-as a várakozó lista, de elsőként mégis az eltávozott klubtagokra 
gondolnak, akiknek a száma 63.

Rokonokkal barátokkal és ismerősökkel együtt vonultak a klub-
tagok a szent Ignác templomba, ahol ökumenikus istentisztelet ke-
retében közösen rótták le tiszteletüket az eltávozottak emléke előtt. 
A gyászmisét János atya, azaz Szabó János plébános úr celebrálta a 
pánsípon felhangzó Ave Maria után és az klub elnöksége név szerint 
felsorolta az elhunytak nevét, akikért imát mondott Fauszt Gyu-
la református és Isó Zoltán evangélikus lelkész. A szertartás végén 
kegyeletteli műsorral tisztelgett emlékül előtt kegye János művész és 
a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Borostyán Népdalköre Juhász Re-
beka karnagy vezényletével.

A hivatalos dokumentumokban utódaink egyszer majd rálel-
hetnek arra, hogy „társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek 
fejlesztésével” címszó alatt pályázaton még némi köz-ponti támoga-
tást is nyert a klub, amelyet EFOP-1.3.5.16 kódszám alatt nagyon 
pontosan körül-írtak, de nekem és nekünk a virágok, a mécsesek 
és Juhász Gyula sorai maradnak meg emlékezetünkben legtovább.

SPL

EFOP-1 .3.5.16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

Közös megemlékezés …
Ebben az évben is megtelt a Szent Ignác templom október 27-én 

szombaton délután öt órakor, amikor a Mindenszentek és a közel-
gő Halottak Napja alkalmából hagyományként, immár negyedik 
alkalommal a Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira emlé-
keztünk közösen.

Sajnos, évről évre fogyunk. Jövőre lesz még csak 20 éves a 
klub,de hihetetlen, ma már eléri az eltávozottak száma a 63 főt. 
Az ökumenikus istentiszteleten jelen voltak a hozzátartozók, 
a barátok, a szomszédok, az ismerősök és természetesen a 
megemlékezést szervező klubból is szép számmal eljöttek a tagok.                                                                                                                             
A szertartás elején a pánsíp hangjaira bevonultak klubtársaink, 
és a klubunk nevében elhelyezték a kegyelet virágait valamint a 
mécseseket az oltáron és az oltár előtt.Ezután az elnökség tagjai név 
szerint felsorolták az elhunytakat. Utána valamennyien meghatódva 
hallgattuk a világhírű pánsíp művész előadásában felcsendülő Ave 
Mariát, majd elkezdődött a gyászmise, melyet Szabó János plébános 

úr, János atya celebrált. A jelenlévő Isó Zoltán evangélikus és Fauszt 
Gyula református lelkészek imát mondtak az elhunytakért és a 
hozzátartozókért.

A szertartás végén méltóság teli műsorral és kegyelettel tiszteleg-
tünk az elvesztett, szeretett társaink emléke előtt: közreműködött 
Kegye János művész úr, és fellépett a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Borostyán Népdalköre is Juhász Rebeka karnagy vezetésével.

A szemerkélő eső ellenére a gyászmise után kivonultunk a teme-
tőbe, ahol a keresztnél elhelyeztük a virágkosarakat, mécseseket 
gyújtottunk, imádkoztunk és emlékeztünk drága szeretteikre.
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Öntörvényű művész vagyok
Vollein Ferenc képei Almádiban

A Badacsonytomajon élő 19 éves festőművész hétfő délután 
az almádi Pannónia kulturális központban mutatta be legújabb 
festményeit.

A fiatalember immáron másodjára mutatkozott be az almádiak-
nak. Négy éve még gyermekként lepte meg a művészetkedvelőket, 
mára komoly férfiúvá érett – mondta a tárlat megnyitóján Keszey 
János, Almádi polgármestere, aki hangsúlyozta: az alkotó személyét 
és műveit együtt kell megismerni.

Vollein Ferenc kijelentette: „Öntörvényű művész vagyok, nem 
érdekelnek az ósdi színelméletek!” Elmondta: szeretettel hozta Ba-
latonalmádiba bibliai és balatoni tárgyú alkotásait, illetve két albu-
mát: A Tündérországot és a Színek bűvöletében címűt.

Sajátos hangulatok kialakulásához vezetnek a színek – kezdte 
méltató beszédét a Veszprém megyei Napló főszerkesztő-helyettese, 
Balla Emőke, aki a kezdetektől figyeli Vollein Ferenc művészi fej-
lődését. A folytatásban a kiállító képein előtűnő alakokat, tájakat, 
eseményeket vázolta fel. Elmondta: az avantgárd naiv irányzatához 
sorolható Vollein képeiből az Isten utáni vágyakozás, istenkeresés 
sugárzik. Emellett egy emelkedett, különleges mesevilág is megje-
lenik a vásznakon.

Vollein Ferenc mintegy harminc hazai és nemzetközi kiállításon 
mutatkozott be, több magyar és külföldi pályázaton is sikerrel vett 
részt, művei szerte a világban láthatóak. A legbüszkébb valószínűleg 
a „Szent Márton megkereszteli édesanyját” című, melyet 2016-ban 
adhatott át a Vatikánban I. Ferenc pápának. Hatalmas méretű fest-
ménye Szűz Máriáról rövidesen az enyingi templom dísze lehet.

A megnyitót Igaz Bence tette zongorajátékával meghittebbé.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Balatonalmádi 
Egészségházba (280-as terem, II. emelet) 

„Gondozást igénylő személy a családban” 
címmel megrendezésre kerülő interaktív előadásunkra 

2018.12.04-én 16.30 órai kezdettel. 

Előadók: Dr. Sajtos Ildikó, Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetője; Kardos Klára 
klinikai szakpszichológus; Schleicher Dóra pszichológus.

Érintett célcsoport: Fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, demens 
idős hozzátartozói

Téma: azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik jelentős 
szerepet vállalnak a gondozást igénylő családtag ellátásában. Ez 
a feladat jelentős lelki terhet ró a „gondozóra”.

Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

KÖVESS MINKET!
Balatonalmádi Lelki Egészségfejlesztési Iroda

Koccintás után két részre oszlott a társaság, s megszerkesztették 
a mo- zaikképeket, melyek Aulich Lajost és Batthyány Lajost 
ábrázolták. Ezután dalárdává alakult a csoport, és Navratyil Jánosné 
karnagy vezetésével 1848-49-es dalokat énekeltünk. A hegyoldal 
visszhangzott a lelkesen előadott énektől, a „Gábor Áron rézágyúja” 
c. daltól, s a csapat elindult a Gábor Áron utcába a Művelődési 
Házba, ahol elegánsan megterített asztalok, a Hanekám Lászlóné, 
szakács és önkéntes segítői által főzött finom vacsora,s egy kedves 
meglepetés várt a kissé elfáradt nyugdíjas gyaloglókra A vacsora 
elfogyasztása előtt hamarosan fény derült a meglepetésre is: Unokák  
hada, a zeneiskola növendékei és tanárai várták a nyugdíjasokat, 
hogy az Idősek napja alkalmából a polgármesteri ünnepi köszöntő 
után verssel, dallal, egy kis koncerttel kedveskedjenek a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tagjainak s a hozzájuk csatlakozott gyaloglóknak. A 
szívhez szóló kedves versek, a csodálatos mini koncerten elhangzott 
Beethoven, Mozart, Kirchner, Türk, Járdányi, Chopin számok, 
melyek fuvolán, zongorán, gitáron csendültek fel, mindenkinek 
elnyerték a tetszését. Igazi meglepetést jelentett a kedves műsor.

Ezúton mondok köszönetet a versmondó unokáknak, a                  
zeneiskola igazgatójának, tanárainak, növendékeinek a közremű-
ködésért, a műsorért, az állomásvezetőknek a példás helytállásért, 
a kínálóknak az önkéntes felajánlásért, a vacsorát elkészítőknek, a 
házigazdáknak az önként vállalt munkáért, Keszey János polgár-
mester úrnak az ünnepi köszöntőért és természetesen valamennyi 
gyaloglónak, köztük Faust Gyula lelkész úrnak is a kitartó, lelkes 
részvételért.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub az országos versenyen már 
két alkalommal vett részt, s mind a kétszer dobogós helyen 
végzett: először harmadikak lettünk, tavaly pedig első helye-
zést értünk el. Bízunk abban, hogy az idén is nyerünk, de 
ha nem, sebaj. Úgy gondolom, minden résztvevő számára                                                                                                                    
felejthetetlen marad ez a nap, hisz mindenki kitűnően érezte magát  
a ragyogó napsütésben szervezett túrán, és mindenkiben megerősö-
dött a közös igény: egészségünk érdekében – hasonlóan az elmúlt 
évekhez - a jövőben továbbra is szükség van a rendszeres gyaloglásra, 
túrázásra.

Lencse Sándor, a klub elnöke

Éljünk a jelenben, de a múlttal 
közösen a Szentendrei Skanzenben

Napsütéses csodás napra ébredtünk szombaton. Pályázaton nyert 
összegből a Szent Imre Plébánia és a balatonalmádi Honismereti 
és Városszépítő Kör szervezésében juthattunk el Szentendrére egy 
remek buszos kirándulás keretében.

Pannónia Kulturális Központ előtt már kora reggel gyülekeztek a 
kirándulásra „éhes” utazók.

Töltési Zsóka fogadta a gyülekezőket. Vidám hangulatban foglal-
hattuk el helyünket a buszon.

Pontban 7 órakor kigördült Péter által vezetett járgányunk a 43 
utassal és irány Szentendre, a Skanzen. Pazonyi Lilla idegenveze-
tőnk, a Honismereti Kör tagja köszöntött bennünket, majd ismer-
tette velünk a napi programot. Lilla több évtizedig Szentendrén a 
Skanzenben dolgozott, mint referens és PR munkatárs. Nagy szak-
mai tudásról tett tanúbizonyságot és a Skanzen bemutatását élvezet-
tel, odafigyeléssel hallgattuk. Budapesten csatlakozott a csapathoz 
Somogyi Sándor restaurátor, Lilla egykori kollégája, s vidám han-
gulatot teremtett egy kis sajátkészítésű hangszerén. Lillával közösen 
belekezdtek a közös élmények, munkák bemutatásába és a Skanzen 
történetét ismerhettük meg. Megérkezve a Skanzenhez két csapat-
ra oszlottunk, egyik „kapitánya” Somogyi Sándor, a másik csoport 
„vezére” Pazonyi Lilla lett.

Az 50 éves Skanzen Magyarország legnagyobb szabadtéri múze-
uma, amely a Pilis-hegység lábánál természetvédelmi 60 hektárnyi 
területen helyezkedik el. 312 különböző épület 8 tájegységbe ren-
dezve látogatható. Egyedivé az teszi, hogy állandó szabadtéri kiállí-
tásai a 100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki életbe röppent bennün-
ket, látogatókat. Rendezett tájegységek terein, utcasorain sétálva az 
építészeti jellegzetességei mellett az ott élők kultúrájával, szokásai-
val, szakmáival ismerkedhettünk. Pajták, műhelyek, lakóotthonok, 
templomok elevenedtek meg előttünk. Sándor nagy lelkesedéssel 
adta tudtunkra, hogy jó pár dologban az Ő keze munkája is ben-
ne van, mint restaurátor. Megemlítette, hogy 1-2 magyar filmben 
kisebb szerepet is kapott a mi kis ősz hajú és szakállú „betyárunk”. 
A mindennapi konyha rejtelmeibe is bepillantást nyerhettünk egy 
remek gazdaasszony segítségével, s kis gasztro-tudományra is szert 
tehettünk, isteni zellerleves elkészítésének technikáját tanulhattuk 
meg.

Pár tájegységet említenék meg: Észak- Magyarország falvait, pin-
cészeteit, lakóházait bámulhattuk: noszvaji pinceház és lakóház, 
teknővájó cigány műhelye tárult elénk.

A másik tájegység: alföldi mezőváros területén helyezkedik el 
a Skanzen vigadó, Jászárokszállási Fogadó, ahol az ebédünket fo-
gyaszthattuk el, deli csapos legények, pincérek sürgölődtek körü-
löttünk. A Bakony és Balaton-felvidék legjellegzetesebb épülete a 
nyírádi vízimalom, melyet a molnár legény működés közben be 
is mutatott. A kerék, ahogy elindult csettegve-csattogva pár perc 
múlva már a garaton csordogált a búzaszem és pillanatok alatt a 
végtermékkel a porrá őrölt liszttel szembesülhettünk.

A nyugat- dunántúli tájegység jellegzetessége a kondorfai iskola, 
mely a régmúltat idézte fel palatáblájával, kalamárisával és az osztály 
padjaival. A rigyáci kerekeskút is régi emlékeket elevenített fel. A 
kisalföld tájegységben az igazi jánossomorjai lakóház terült elénk a 
maga valóságában. A szilsárkányi kovácsműhely az eredeti színfolt-
jában pompázott az akkor használatos szerszámokkal.

Katolikus templomban közös énekléssel köszöntöttük az urat. 
Református templom látogatása sem maradhatott ki, ott Kovács 
Attila, Balatonalmádi református papja szívhez szóló imával és 

történettel örvendeztetett meg bennünket.
Érdemes megemlíteni az aktív helyszíneket is, a Boszorkánykony-

hát, Ünnepek Házát, Mit csinál a molnár, Dédanyáink konyhatit-
kai, Szövés-fonás. Itt a résztvevők valósághűen láthatják a tevékeny-
ségeket.

Étkezési lehetőségek is fellelhetők a helyszínen: resti a bejárai épü-
letben, pékség, ahol eredeti recept alapján készülnek a kemencében 
az édes és sós sütemények, a mádi borozóban és pálinkafőzőben a 
mátraaljai és tokaji borokat kóstolgathattuk. Portékaboltban köny-
vek, képeslapok iparművészeti és kézműves termékek csábítgattak. 
A Jászárokszállási Fogadó szezonális kínálattal az egyes tájegységek 
étkeivel ismertetett meg bennünket. Lehet bérelni Skanzen bringát, 
Skanzen szekeret, Skanzen rollert, ezek is külön élményt nyújtanak 
a látogatóknak. Nem maradhat ki a Skanzen vonat sem, melyen 
korhű öltözékben teljesít szolgálatot a kalauzt és masiniszta, 30 perc 
alatt robog körbe utasaival szerelvény.

Magyarország tájai terültek elénk ezen a röpke napon, sok él-
ménnyel, tudással gazdagabban szálltunk fel a mi kis buszunkra, 
kipilledve és irány városunk, Almádi.

Fantasztikus napunk volt, a két csodálatos nagy tudású idegenve-
zetőnk kitett magáért és tapssal köszöntük meg Lillának és Sándor-
nak, hogy megismertették velünk Szentendre és országunk egyik 
nevezetességét, a Szentendrei Skanzent.

Köszönjük a lehetőséget a Szent Imre Plébániának és a Honisme-
reti és Városszépítő Körnek, hogy lehetővé tették ezt az emlékezetes 
egy napos kiruccanást.

Hegyi Ilona, Honismereti és Városszépítő Kör

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

A Világ Gyalogló Napon majdnem 100-an 
gyalogoltak a Vörösberényi Nyugdíjas Klubból….

Gyönyörű időben október 
4-én már 13.30-tól gyülekez-
tek a túrázók a Hagyományok 
Házában Balatonalmádiban, 
ahol Mayerné Pap Zsuzsa, 
Keresztes Lászlóné és Zab Ist-
vánné frissen sült pogácsával 
kínálták az érkezőket,üdvözlő itallal pedig Göndics Jenő várta a     
regisztrálókat, akik végül kilencvenheten lettek. Köztük volt a vá-
ros polgármestere, Keszey János és Faust Gyula lelkész is

Pontosan 14 órakor elindult a csoport a Kalocsa Gyula klubtársunk 
által tervezett 7,1 km-es útvonalon. Először a Köztársaság úton a 
Berényi sírkertbe a Laposa Dániel 1848-as honvédtiszt sírjához 
vezetett az utunk. Itt az aradi vértanúkra emlékezve színvonalas 
műsort adtak nyugdíjasaink.

Emlékezés után versek, 1848-as dalok hangzottak el,majd 
elhelyeztük az emlékezés koszorúját, s a Szózat elhangzása után 
tovább indultunk a Bartók úton az 1. állomásra, ahol gyümölccsel, 
itallal, harapnivalóval szívélyesen fogadta a gyaloglókat a pince 
tulajdonosa, a klub tagja Nagy József és párja Reinerné Ili. Közölték 
az állomáson a versenyzőkkel a megoldandó feladatokat. Három 
db elrejtett borítékot kellett megkeresni, a benne lévő  kérdésekre  
megadni a választ. A gyaloglók hamar megtalálták a borítékokat, és 
ügyesen megoldották a feladatokat. Innen az Ipoly – közön lesétálva   
az Erkel utcában megtaláltuk a 2. állomást, ahol Herczeg Sándorné 
várta ropogtatnivalóval és olasz rizlinggel a népes csoportot. 
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Öntörvényű művész vagyok
Vollein Ferenc képei Almádiban

A Badacsonytomajon élő 19 éves festőművész hétfő délután 
az almádi Pannónia kulturális központban mutatta be legújabb 
festményeit.

A fiatalember immáron másodjára mutatkozott be az almádiak-
nak. Négy éve még gyermekként lepte meg a művészetkedvelőket, 
mára komoly férfiúvá érett – mondta a tárlat megnyitóján Keszey 
János, Almádi polgármestere, aki hangsúlyozta: az alkotó személyét 
és műveit együtt kell megismerni.

Vollein Ferenc kijelentette: „Öntörvényű művész vagyok, nem 
érdekelnek az ósdi színelméletek!” Elmondta: szeretettel hozta Ba-
latonalmádiba bibliai és balatoni tárgyú alkotásait, illetve két albu-
mát: A Tündérországot és a Színek bűvöletében címűt.

Sajátos hangulatok kialakulásához vezetnek a színek – kezdte 
méltató beszédét a Veszprém megyei Napló főszerkesztő-helyettese, 
Balla Emőke, aki a kezdetektől figyeli Vollein Ferenc művészi fej-
lődését. A folytatásban a kiállító képein előtűnő alakokat, tájakat, 
eseményeket vázolta fel. Elmondta: az avantgárd naiv irányzatához 
sorolható Vollein képeiből az Isten utáni vágyakozás, istenkeresés 
sugárzik. Emellett egy emelkedett, különleges mesevilág is megje-
lenik a vásznakon.

Vollein Ferenc mintegy harminc hazai és nemzetközi kiállításon 
mutatkozott be, több magyar és külföldi pályázaton is sikerrel vett 
részt, művei szerte a világban láthatóak. A legbüszkébb valószínűleg 
a „Szent Márton megkereszteli édesanyját” című, melyet 2016-ban 
adhatott át a Vatikánban I. Ferenc pápának. Hatalmas méretű fest-
ménye Szűz Máriáról rövidesen az enyingi templom dísze lehet.

A megnyitót Igaz Bence tette zongorajátékával meghittebbé.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Balatonalmádi 
Egészségházba (280-as terem, II. emelet) 

„Gondozást igénylő személy a családban” 
címmel megrendezésre kerülő interaktív előadásunkra 

2018.12.04-én 16.30 órai kezdettel. 

Előadók: Dr. Sajtos Ildikó, Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szociális Szolgálat intézményvezetője; Kardos Klára 
klinikai szakpszichológus; Schleicher Dóra pszichológus.

Érintett célcsoport: Fogyatékkal élő, pszichiátriai beteg, demens 
idős hozzátartozói

Téma: azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik jelentős 
szerepet vállalnak a gondozást igénylő családtag ellátásában. Ez 
a feladat jelentős lelki terhet ró a „gondozóra”.

Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.

KÖVESS MINKET!
Balatonalmádi Lelki Egészségfejlesztési Iroda

Koccintás után két részre oszlott a társaság, s megszerkesztették 
a mo- zaikképeket, melyek Aulich Lajost és Batthyány Lajost 
ábrázolták. Ezután dalárdává alakult a csoport, és Navratyil Jánosné 
karnagy vezetésével 1848-49-es dalokat énekeltünk. A hegyoldal 
visszhangzott a lelkesen előadott énektől, a „Gábor Áron rézágyúja” 
c. daltól, s a csapat elindult a Gábor Áron utcába a Művelődési 
Házba, ahol elegánsan megterített asztalok, a Hanekám Lászlóné, 
szakács és önkéntes segítői által főzött finom vacsora,s egy kedves 
meglepetés várt a kissé elfáradt nyugdíjas gyaloglókra A vacsora 
elfogyasztása előtt hamarosan fény derült a meglepetésre is: Unokák  
hada, a zeneiskola növendékei és tanárai várták a nyugdíjasokat, 
hogy az Idősek napja alkalmából a polgármesteri ünnepi köszöntő 
után verssel, dallal, egy kis koncerttel kedveskedjenek a Vörösberényi 
Nyugdíjas Klub tagjainak s a hozzájuk csatlakozott gyaloglóknak. A 
szívhez szóló kedves versek, a csodálatos mini koncerten elhangzott 
Beethoven, Mozart, Kirchner, Türk, Járdányi, Chopin számok, 
melyek fuvolán, zongorán, gitáron csendültek fel, mindenkinek 
elnyerték a tetszését. Igazi meglepetést jelentett a kedves műsor.

Ezúton mondok köszönetet a versmondó unokáknak, a                  
zeneiskola igazgatójának, tanárainak, növendékeinek a közremű-
ködésért, a műsorért, az állomásvezetőknek a példás helytállásért, 
a kínálóknak az önkéntes felajánlásért, a vacsorát elkészítőknek, a 
házigazdáknak az önként vállalt munkáért, Keszey János polgár-
mester úrnak az ünnepi köszöntőért és természetesen valamennyi 
gyaloglónak, köztük Faust Gyula lelkész úrnak is a kitartó, lelkes 
részvételért.

A Vörösberényi Nyugdíjas Klub az országos versenyen már 
két alkalommal vett részt, s mind a kétszer dobogós helyen 
végzett: először harmadikak lettünk, tavaly pedig első helye-
zést értünk el. Bízunk abban, hogy az idén is nyerünk, de 
ha nem, sebaj. Úgy gondolom, minden résztvevő számára                                                                                                                    
felejthetetlen marad ez a nap, hisz mindenki kitűnően érezte magát  
a ragyogó napsütésben szervezett túrán, és mindenkiben megerősö-
dött a közös igény: egészségünk érdekében – hasonlóan az elmúlt 
évekhez - a jövőben továbbra is szükség van a rendszeres gyaloglásra, 
túrázásra.

Lencse Sándor, a klub elnöke

Éljünk a jelenben, de a múlttal 
közösen a Szentendrei Skanzenben

Napsütéses csodás napra ébredtünk szombaton. Pályázaton nyert 
összegből a Szent Imre Plébánia és a balatonalmádi Honismereti 
és Városszépítő Kör szervezésében juthattunk el Szentendrére egy 
remek buszos kirándulás keretében.

Pannónia Kulturális Központ előtt már kora reggel gyülekeztek a 
kirándulásra „éhes” utazók.

Töltési Zsóka fogadta a gyülekezőket. Vidám hangulatban foglal-
hattuk el helyünket a buszon.

Pontban 7 órakor kigördült Péter által vezetett járgányunk a 43 
utassal és irány Szentendre, a Skanzen. Pazonyi Lilla idegenveze-
tőnk, a Honismereti Kör tagja köszöntött bennünket, majd ismer-
tette velünk a napi programot. Lilla több évtizedig Szentendrén a 
Skanzenben dolgozott, mint referens és PR munkatárs. Nagy szak-
mai tudásról tett tanúbizonyságot és a Skanzen bemutatását élvezet-
tel, odafigyeléssel hallgattuk. Budapesten csatlakozott a csapathoz 
Somogyi Sándor restaurátor, Lilla egykori kollégája, s vidám han-
gulatot teremtett egy kis sajátkészítésű hangszerén. Lillával közösen 
belekezdtek a közös élmények, munkák bemutatásába és a Skanzen 
történetét ismerhettük meg. Megérkezve a Skanzenhez két csapat-
ra oszlottunk, egyik „kapitánya” Somogyi Sándor, a másik csoport 
„vezére” Pazonyi Lilla lett.

Az 50 éves Skanzen Magyarország legnagyobb szabadtéri múze-
uma, amely a Pilis-hegység lábánál természetvédelmi 60 hektárnyi 
területen helyezkedik el. 312 különböző épület 8 tájegységbe ren-
dezve látogatható. Egyedivé az teszi, hogy állandó szabadtéri kiállí-
tásai a 100-200 évvel ezelőtti magyar vidéki életbe röppent bennün-
ket, látogatókat. Rendezett tájegységek terein, utcasorain sétálva az 
építészeti jellegzetességei mellett az ott élők kultúrájával, szokásai-
val, szakmáival ismerkedhettünk. Pajták, műhelyek, lakóotthonok, 
templomok elevenedtek meg előttünk. Sándor nagy lelkesedéssel 
adta tudtunkra, hogy jó pár dologban az Ő keze munkája is ben-
ne van, mint restaurátor. Megemlítette, hogy 1-2 magyar filmben 
kisebb szerepet is kapott a mi kis ősz hajú és szakállú „betyárunk”. 
A mindennapi konyha rejtelmeibe is bepillantást nyerhettünk egy 
remek gazdaasszony segítségével, s kis gasztro-tudományra is szert 
tehettünk, isteni zellerleves elkészítésének technikáját tanulhattuk 
meg.

Pár tájegységet említenék meg: Észak- Magyarország falvait, pin-
cészeteit, lakóházait bámulhattuk: noszvaji pinceház és lakóház, 
teknővájó cigány műhelye tárult elénk.

A másik tájegység: alföldi mezőváros területén helyezkedik el 
a Skanzen vigadó, Jászárokszállási Fogadó, ahol az ebédünket fo-
gyaszthattuk el, deli csapos legények, pincérek sürgölődtek körü-
löttünk. A Bakony és Balaton-felvidék legjellegzetesebb épülete a 
nyírádi vízimalom, melyet a molnár legény működés közben be 
is mutatott. A kerék, ahogy elindult csettegve-csattogva pár perc 
múlva már a garaton csordogált a búzaszem és pillanatok alatt a 
végtermékkel a porrá őrölt liszttel szembesülhettünk.

A nyugat- dunántúli tájegység jellegzetessége a kondorfai iskola, 
mely a régmúltat idézte fel palatáblájával, kalamárisával és az osztály 
padjaival. A rigyáci kerekeskút is régi emlékeket elevenített fel. A 
kisalföld tájegységben az igazi jánossomorjai lakóház terült elénk a 
maga valóságában. A szilsárkányi kovácsműhely az eredeti színfolt-
jában pompázott az akkor használatos szerszámokkal.

Katolikus templomban közös énekléssel köszöntöttük az urat. 
Református templom látogatása sem maradhatott ki, ott Kovács 
Attila, Balatonalmádi református papja szívhez szóló imával és 

történettel örvendeztetett meg bennünket.
Érdemes megemlíteni az aktív helyszíneket is, a Boszorkánykony-

hát, Ünnepek Házát, Mit csinál a molnár, Dédanyáink konyhatit-
kai, Szövés-fonás. Itt a résztvevők valósághűen láthatják a tevékeny-
ségeket.

Étkezési lehetőségek is fellelhetők a helyszínen: resti a bejárai épü-
letben, pékség, ahol eredeti recept alapján készülnek a kemencében 
az édes és sós sütemények, a mádi borozóban és pálinkafőzőben a 
mátraaljai és tokaji borokat kóstolgathattuk. Portékaboltban köny-
vek, képeslapok iparművészeti és kézműves termékek csábítgattak. 
A Jászárokszállási Fogadó szezonális kínálattal az egyes tájegységek 
étkeivel ismertetett meg bennünket. Lehet bérelni Skanzen bringát, 
Skanzen szekeret, Skanzen rollert, ezek is külön élményt nyújtanak 
a látogatóknak. Nem maradhat ki a Skanzen vonat sem, melyen 
korhű öltözékben teljesít szolgálatot a kalauzt és masiniszta, 30 perc 
alatt robog körbe utasaival szerelvény.

Magyarország tájai terültek elénk ezen a röpke napon, sok él-
ménnyel, tudással gazdagabban szálltunk fel a mi kis buszunkra, 
kipilledve és irány városunk, Almádi.

Fantasztikus napunk volt, a két csodálatos nagy tudású idegenve-
zetőnk kitett magáért és tapssal köszöntük meg Lillának és Sándor-
nak, hogy megismertették velünk Szentendre és országunk egyik 
nevezetességét, a Szentendrei Skanzent.

Köszönjük a lehetőséget a Szent Imre Plébániának és a Honisme-
reti és Városszépítő Körnek, hogy lehetővé tették ezt az emlékezetes 
egy napos kiruccanást.

Hegyi Ilona, Honismereti és Városszépítő Kör

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

A Világ Gyalogló Napon majdnem 100-an 
gyalogoltak a Vörösberényi Nyugdíjas Klubból….

Gyönyörű időben október 
4-én már 13.30-tól gyülekez-
tek a túrázók a Hagyományok 
Házában Balatonalmádiban, 
ahol Mayerné Pap Zsuzsa, 
Keresztes Lászlóné és Zab Ist-
vánné frissen sült pogácsával 
kínálták az érkezőket,üdvözlő itallal pedig Göndics Jenő várta a     
regisztrálókat, akik végül kilencvenheten lettek. Köztük volt a vá-
ros polgármestere, Keszey János és Faust Gyula lelkész is

Pontosan 14 órakor elindult a csoport a Kalocsa Gyula klubtársunk 
által tervezett 7,1 km-es útvonalon. Először a Köztársaság úton a 
Berényi sírkertbe a Laposa Dániel 1848-as honvédtiszt sírjához 
vezetett az utunk. Itt az aradi vértanúkra emlékezve színvonalas 
műsort adtak nyugdíjasaink.

Emlékezés után versek, 1848-as dalok hangzottak el,majd 
elhelyeztük az emlékezés koszorúját, s a Szózat elhangzása után 
tovább indultunk a Bartók úton az 1. állomásra, ahol gyümölccsel, 
itallal, harapnivalóval szívélyesen fogadta a gyaloglókat a pince 
tulajdonosa, a klub tagja Nagy József és párja Reinerné Ili. Közölték 
az állomáson a versenyzőkkel a megoldandó feladatokat. Három 
db elrejtett borítékot kellett megkeresni, a benne lévő  kérdésekre  
megadni a választ. A gyaloglók hamar megtalálták a borítékokat, és 
ügyesen megoldották a feladatokat. Innen az Ipoly – közön lesétálva   
az Erkel utcában megtaláltuk a 2. állomást, ahol Herczeg Sándorné 
várta ropogtatnivalóval és olasz rizlinggel a népes csoportot. 
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Horváth József köszöntése

A polgármesteri hivatalban köszöntötte Keszey János Balaton-
almádi város polgármestere a Balatonalmádi Öregfiúk Labdarúgó 
Egyesületének leköszönő elnökét. Horváth József 1985-ben alapí-
totta meg az öregfiúk labdarúgó egyesületet, melynek 33 éven ke-
resztül volt az elnöke. Korára való tekintettel az idei évben - lemon-
dása után - a közgyűlés új elnököt választott. A sportért tett sok 
éves munkájának elismeréseképpen kapta meg a város különdíját. A 
serleget Keszey János adta át a leköszönő elnöknek, valamint továb-
bi sok sikert kívánt a sportembernek.

Nagy Zoltán

Büszke vagyok, hogy Almádiért boxolhatok
A magas, jóképű fiatalember már vár rám a kávézóban. Homlo-

kán frissnek tűnő sebhely, öltözéke sportos, az izmai kirajzolódnak 
a fekete pulóver alól. Ahogy feláll bemutatkozni, ahogy visszaül és 
kavargatja a kávéját… minden mozdulatában van valami, amiből 
akkor is sejteném, hogy boxoló, ha nem tudnám, hogy Darmos 
„Gladiátor” Józseffel, a profi ökölvívás jelenlegi magyar bajnokával 
van találkozóm. Megállapítom magamban, hogy a Gladiátor bece-
név mennyire találó, és elkezdünk beszélgetni. 

- Isten hozott Almádiban. Ha jól tudom, szülővárosodban, Kis-
kunmajsán kezdted az ökölvívó karrieredet, és hosszú volt az út, 
ami városunkba vezetett.

- Voltak benne hullámvölgyek, az biztos. 1998-ban, 12 évesen 
valóban Kiskunmajsán kezdtem az ökölvívást. Már az első évem-
ben részt vettem a budapesti serdülő Magyar Bajnokságon, helyet 
kaptam az ifjúsági válogatottban, és részt vettem az athéni EB-n. 
Tehát rengeteg sikerélmény ért, ezért egyre többet edzettem, majd 
2004-ben megnyertem az első felnőtt Magyar Bajnokságomat. Ek-
kor figyelt fel rám a Vasas, és 2005-ben az ő versenyzőjük lettem. 
Oszlopos tagja lehettem a csapatnak, én voltam a csapatkapitány.

2007-ben Chicagóban a világbajnokságon negyedig, majd 2008-
ban Liverpoolban az Európa Bajnokságon harmadik, majd 2010-
ben Moszkvában szintén harmadik helyezést értem el az Európa 

Bajnokságon. Igazából ez a három nagyobb amatőr címem van.
Nyolc évvel később a Vasasból átigazoltam Kecskemétre. Kicsit 

közelebb kerültem Kiskunmajsához, sok időt tudtam otthon lenni. 
Sikerült feltöltődnöm, de az eredmények nem igazán jöttek amatőr 
szinten. 

Innen Győrbe igazoltam, ahol öt évet töltöttem el, de miután a 
Magyar Bajnokságon  harmadik lettem, azt gondoltam, hogy ne-
kem ez elég lesz, nincs sok keresni valóm itt. Abbahagytam az ököl-
vívást, és egy gyárban helyezkedtem el, három műszakban.

- El sem tudlak képzelni egy gépsor mellett.
- Nem is tudtam vele azonosulni. Hiányzott a küzdelem, így el-

kezdtem napi egyszer edzeni.
Elhatároztam, hogy  profiként szeretnék tovább küzdeni, és meg-

kerestem Rácz Félixet. Kaptam egy három alkalmas szerződést, ami 
azt jelenti, hogy három meccset ingyen boxolok, és ha jó vagyok, 
akkor kapok szerződést. Az első profi mérkőzésem döntetlenre sike-
rült. Ekkor felkarolt egy vállalkozó úr. Felajánlotta, hogy hagyjam 
abba a munkát, nekem csak  edzenem kell, és ő támogat engem 
havonta. Egy hónappal később volt az előző döntetlen meccsnek 
a visszavágója, ugyanazzal a sráccal, akivel a döntetlent értem el. 
Ezúttal az első menetben kiütéssel legyőztem. 

Kicsit később egy másik vállalkozó, Kutassy József  karolt fel, 
miután látta a várpalotai meccsemet. Ő nagyon sokat segített, egy 
apartmant is biztosított nekem Almádiban. Az ő támogatásával let-
tem profi magyar bajnok, de pár szép év után az üzleti kapcsolat 
megszakadt köztünk.

Aztán szerencsémre megismertem a páromat, Katát, és ő a mai 
napig segít és támogat. Mindenben mellettem van, igazgatja a napi 
életemet, mert ebben a pénzügyi világban én elvesznék. Be tudok 
mondjuk fizetni egy csekket, de az egyéb ügyintézések nem nekem 
valók.

- Úgy érzed, hogy megtaláltátok Balatonalmádiban az otthono-
tokat?

- Mindenképpen. Szeretem ezt a várost, és rendkívüli embere-
ket ismertem meg. El nem tudom mondani, mennyire hálás va-
gyok egytől-egyig mindenkinek, akik egészen Salgótarjánig utaztak 
a címvédő meccsemet végigdrukkolni. Hatalmas érzés volt tudni, 
hogy Almádiért boxolok.  

Köszönettel tartozom Juhászné Nagy Ildikónak, aki a Sziluettben 
biztosított nekem edzési lehetőséget. Demeter Annának, aki járt 
hozzám edzésre, és olyan komolyan átalakult, hogy felfigyelt rá a 
férje, György Balázs. Eljött ő is kipróbálni a boxot, és olyan jó kap-
csolat jött köztünk létre, hogy azóta a menedzserem, támogatóm 
lett.  A régi Bauxitnál kibérelt egy helyiséget, amit szinte már szinte 
teljesen átalakított, berendezett edzőteremnek. Ott fogok foglalko-
zásokat tartani mindenkinek, aki megtisztel a bizalmával, és rám 
bízza testének átformálását.

- Mi pedig drukkolni fogunk a címvédő meccsed  visszavágójánál! 
Maradjon csak az az öv Almádiban.

- Azon leszek! Köszönöm.
Szolga Mária

Gyászhír
Balatonalmádi Polgárőr Egyesület tagsága megrendülten tudatja, hogy

HANSÁGI ENDRE  
1940 - 2018

Balatonalmádi Polgárőr Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke
2018. szeptember 27-én. elhunyt. 

1995. márciusában, felismerve, hogy a jó közbiztonság a város-
ban fontos, ezért megalapította a polgárőrséget, majd példaadó 
munkájával, közvetlenségével, több polgári személyt sikerült meg-
nyernie a polgárőr munkához. Ő maga a járőrszolgálatok mellett, az 
almádi egyesület elnöke volt. A kiváló munkájáért több elismerés-
ben részesült, és megkapta a polgárőrség legmagasabb kitüntetését a 
POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY fokozatát 

Megértve az élet rendjét, hogy földi életünk véges, búcsúzik az 
Egyesület Tagsága, az apától, a férjtől, és a mi polgárőrünktől.

Kedves barátunk, ELNÖK ÚR, kérjük, hogy onnan fentről is 
vigyázó szemedet vesd felénk, hogy munkánkat nélküled is hatéko-
nyan tudjuk végezni. 
Emlékedet meg őrizzük.
Nyugodj békében!

Balatonalmádi Polgárőr Egyesülete

Polgárőr hírek
Itt az ősz. Lakatok kerültek a nyaraló ingatlanokra, érezhetően 

kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. S már a kémények is 
füstölögnek, hidegek az esték.  

A biztonságosabb közlekedésünk segítségében, a SZATUNA Kft 
a polgárőr autónkra szélterelőt adományozott, melyet fel is szerelt. 
Köszönjük az önzetlen segítséget.

Eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztunk már több ízben. A 
kultúrház előtti terület parkoló, de nem autótároló! Városi és civil 
szervezetek rendezvényeinek is helyszíne a parkoló, s ilyenkor lezár-
juk azt. Néhány gépkocsi-tulajdonos azonban a parkolóban hagyja 
az autóját, ráadásul a főlépcső előtt, központi helyen. Ez legutóbb a 
Tökfesztivál esetében okozott komoly problémát. A rendszámokat 
tudjuk, egy kis önmérsékletet kérünk.

Látjuk azt, hogy a közlekedésben résztvevők még a nyári ütem-
ben közlekednek.

Veszélyes!  Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak, a gyalogosok láthatósága is romlott. 

A polgárőrség tagjai a következőket javasolják:
Álljunk át az őszi, téli közlekedési viszonyokra. Vegyünk vissza a 

sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk egymással szem-
ben. Ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat lát, hívja a rend-
őrséget, vagy bennünket. 

Csak számlával ellátott tüzelőt (fát, szenet) vegyen, és a fizetésnél 
hívjon egy ismerőst.

Minden begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy kémény nincs 
eldugulva.
Idegent ne engedjen a lakásába.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesületnek a 2017. évben végzett 
munkájáért az Országos Polgárőr Szövetség elnöke az ÉV LEG-
JOBB POLGÁRŐR EGYESÜLETE címet adományozta. 

Balogh Csaba
elnök

Vásárolunk, vásárolunk ... , de mit és hol?
Nekem a téli bevásárlásokkal kapcsolatban egyelőre a tűzifa be-

szerzésével kapcsolatos visszaélések jutnak az eszembe. Sajnos na-
gyon gyakori, hogy a hirdetésekben közreadott ajánlatok a szállítás 
idejére erősen torzulnak. Magyarul nem azt a minőséget és/vagy 
mennyiséget adják át a megrendelőnek, mint amiben megállapod-
tak. Ma az internet és a mobiltelefonok világában könnyen ismeret-
len és elérhetetlen marad az, aki eleve hamis szándékkal hirdeti por-
tékáját eladásra. Ezért javaslom, hogy tüzép telephelyekről, ismert 
forrásokból vásároljanak fát télire, nehogy pórul járjanak. 

Már évek óta azt tanácsolom, hogy az interneten történő vásárlás 
esetén utánvéttel fizessünk a csomag kézbesítésekor. Más vagy hibás 
termék átvételével ekkor is csalódhatunk, de legalább a rendőrsé-
gi eljáráshoz, a kármegtérüléshez, a sikeres nyomozáshoz jelentős 
segítséget nyújt a csomag tartalma és csomagolása is, mint infor-
máció.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az idegenektől, a háza-
lóktól történő vásárlásnak milyen veszélyei vannak! A bizonytalan 
eredet mellett kifejezetten jellemző, hogy a házalók hamis és silány 
minőségű termékeket akarnak a ránk sózni, aminek eredményekép-
pen valójában csak sok bosszúságot szerzünk magunknak.

Külön felhívom a figyelmet a nagyobb üzletekben, piacokon, 
bevásárlóközpontokban történő vásárlás veszélyeire. Ideális helye a 
zsebtolvajok tevékenységének! A könnyen hozzáférhető zsebekben, 
kosarak, szatyrok tetején, bevásárló kocsiban – gyakran ráadásul 
nyitott táskákban - hagyott pénztárcák valóságos csáberővel bírnak 
nem csak a „hivatásos” zsebtolvajok számára, hanem az alkalmi tol-
vajoknak is. Értékeink védelme elsősorban a saját dolgunk!

„Az alkalom szüli a tolvajt!” A mondás az emberiség történetével 
egyidős. Úgy vélem, a velünk született óvatosság legyen mindig ve-
zérünk, ha valamilyen üzletbe, vásárlásba, egyezségbe belemegyünk 
és ne az anyagi haszonszerzés, a „jól járok vele”, kapzsiság.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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Horváth József köszöntése

A polgármesteri hivatalban köszöntötte Keszey János Balaton-
almádi város polgármestere a Balatonalmádi Öregfiúk Labdarúgó 
Egyesületének leköszönő elnökét. Horváth József 1985-ben alapí-
totta meg az öregfiúk labdarúgó egyesületet, melynek 33 éven ke-
resztül volt az elnöke. Korára való tekintettel az idei évben - lemon-
dása után - a közgyűlés új elnököt választott. A sportért tett sok 
éves munkájának elismeréseképpen kapta meg a város különdíját. A 
serleget Keszey János adta át a leköszönő elnöknek, valamint továb-
bi sok sikert kívánt a sportembernek.

Nagy Zoltán

Büszke vagyok, hogy Almádiért boxolhatok
A magas, jóképű fiatalember már vár rám a kávézóban. Homlo-

kán frissnek tűnő sebhely, öltözéke sportos, az izmai kirajzolódnak 
a fekete pulóver alól. Ahogy feláll bemutatkozni, ahogy visszaül és 
kavargatja a kávéját… minden mozdulatában van valami, amiből 
akkor is sejteném, hogy boxoló, ha nem tudnám, hogy Darmos 
„Gladiátor” Józseffel, a profi ökölvívás jelenlegi magyar bajnokával 
van találkozóm. Megállapítom magamban, hogy a Gladiátor bece-
név mennyire találó, és elkezdünk beszélgetni. 

- Isten hozott Almádiban. Ha jól tudom, szülővárosodban, Kis-
kunmajsán kezdted az ökölvívó karrieredet, és hosszú volt az út, 
ami városunkba vezetett.

- Voltak benne hullámvölgyek, az biztos. 1998-ban, 12 évesen 
valóban Kiskunmajsán kezdtem az ökölvívást. Már az első évem-
ben részt vettem a budapesti serdülő Magyar Bajnokságon, helyet 
kaptam az ifjúsági válogatottban, és részt vettem az athéni EB-n. 
Tehát rengeteg sikerélmény ért, ezért egyre többet edzettem, majd 
2004-ben megnyertem az első felnőtt Magyar Bajnokságomat. Ek-
kor figyelt fel rám a Vasas, és 2005-ben az ő versenyzőjük lettem. 
Oszlopos tagja lehettem a csapatnak, én voltam a csapatkapitány.

2007-ben Chicagóban a világbajnokságon negyedig, majd 2008-
ban Liverpoolban az Európa Bajnokságon harmadik, majd 2010-
ben Moszkvában szintén harmadik helyezést értem el az Európa 

Bajnokságon. Igazából ez a három nagyobb amatőr címem van.
Nyolc évvel később a Vasasból átigazoltam Kecskemétre. Kicsit 

közelebb kerültem Kiskunmajsához, sok időt tudtam otthon lenni. 
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szinten. 

Innen Győrbe igazoltam, ahol öt évet töltöttem el, de miután a 
Magyar Bajnokságon  harmadik lettem, azt gondoltam, hogy ne-
kem ez elég lesz, nincs sok keresni valóm itt. Abbahagytam az ököl-
vívást, és egy gyárban helyezkedtem el, három műszakban.

- El sem tudlak képzelni egy gépsor mellett.
- Nem is tudtam vele azonosulni. Hiányzott a küzdelem, így el-
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a címvédő meccsemet végigdrukkolni. Hatalmas érzés volt tudni, 
hogy Almádiért boxolok.  

Köszönettel tartozom Juhászné Nagy Ildikónak, aki a Sziluettben 
biztosított nekem edzési lehetőséget. Demeter Annának, aki járt 
hozzám edzésre, és olyan komolyan átalakult, hogy felfigyelt rá a 
férje, György Balázs. Eljött ő is kipróbálni a boxot, és olyan jó kap-
csolat jött köztünk létre, hogy azóta a menedzserem, támogatóm 
lett.  A régi Bauxitnál kibérelt egy helyiséget, amit szinte már szinte 
teljesen átalakított, berendezett edzőteremnek. Ott fogok foglalko-
zásokat tartani mindenkinek, aki megtisztel a bizalmával, és rám 
bízza testének átformálását.

- Mi pedig drukkolni fogunk a címvédő meccsed  visszavágójánál! 
Maradjon csak az az öv Almádiban.

- Azon leszek! Köszönöm.
Szolga Mária
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1995. márciusában, felismerve, hogy a jó közbiztonság a város-
ban fontos, ezért megalapította a polgárőrséget, majd példaadó 
munkájával, közvetlenségével, több polgári személyt sikerült meg-
nyernie a polgárőr munkához. Ő maga a járőrszolgálatok mellett, az 
almádi egyesület elnöke volt. A kiváló munkájáért több elismerés-
ben részesült, és megkapta a polgárőrség legmagasabb kitüntetését a 
POLGÁRŐR ÉRDEMKERESZT ARANY fokozatát 

Megértve az élet rendjét, hogy földi életünk véges, búcsúzik az 
Egyesület Tagsága, az apától, a férjtől, és a mi polgárőrünktől.

Kedves barátunk, ELNÖK ÚR, kérjük, hogy onnan fentről is 
vigyázó szemedet vesd felénk, hogy munkánkat nélküled is hatéko-
nyan tudjuk végezni. 
Emlékedet meg őrizzük.
Nyugodj békében!

Balatonalmádi Polgárőr Egyesülete

Polgárőr hírek
Itt az ősz. Lakatok kerültek a nyaraló ingatlanokra, érezhetően 

kevesebben vagyunk az utakon, a köztereken. S már a kémények is 
füstölögnek, hidegek az esték.  

A biztonságosabb közlekedésünk segítségében, a SZATUNA Kft 
a polgárőr autónkra szélterelőt adományozott, melyet fel is szerelt. 
Köszönjük az önzetlen segítséget.

Eddig nem tapasztalt jelenséggel találkoztunk már több ízben. A 
kultúrház előtti terület parkoló, de nem autótároló! Városi és civil 
szervezetek rendezvényeinek is helyszíne a parkoló, s ilyenkor lezár-
juk azt. Néhány gépkocsi-tulajdonos azonban a parkolóban hagyja 
az autóját, ráadásul a főlépcső előtt, központi helyen. Ez legutóbb a 
Tökfesztivál esetében okozott komoly problémát. A rendszámokat 
tudjuk, egy kis önmérsékletet kérünk.

Látjuk azt, hogy a közlekedésben résztvevők még a nyári ütem-
ben közlekednek.

Veszélyes!  Az utak nedvesek, a féktáv megnőtt, a látási viszonyok 
romlottak, a gyalogosok láthatósága is romlott. 

A polgárőrség tagjai a következőket javasolják:
Álljunk át az őszi, téli közlekedési viszonyokra. Vegyünk vissza a 

sebességből, sokkal nagyobb türelemmel legyünk egymással szem-
ben. Ha a megszokottól eltérő dolgokat, tárgyakat lát, hívja a rend-
őrséget, vagy bennünket. 

Csak számlával ellátott tüzelőt (fát, szenet) vegyen, és a fizetésnél 
hívjon egy ismerőst.

Minden begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy kémény nincs 
eldugulva.
Idegent ne engedjen a lakásába.

A Balatonalmádi Polgárőr Egyesületnek a 2017. évben végzett 
munkájáért az Országos Polgárőr Szövetség elnöke az ÉV LEG-
JOBB POLGÁRŐR EGYESÜLETE címet adományozta. 

Balogh Csaba
elnök

Vásárolunk, vásárolunk ... , de mit és hol?
Nekem a téli bevásárlásokkal kapcsolatban egyelőre a tűzifa be-

szerzésével kapcsolatos visszaélések jutnak az eszembe. Sajnos na-
gyon gyakori, hogy a hirdetésekben közreadott ajánlatok a szállítás 
idejére erősen torzulnak. Magyarul nem azt a minőséget és/vagy 
mennyiséget adják át a megrendelőnek, mint amiben megállapod-
tak. Ma az internet és a mobiltelefonok világában könnyen ismeret-
len és elérhetetlen marad az, aki eleve hamis szándékkal hirdeti por-
tékáját eladásra. Ezért javaslom, hogy tüzép telephelyekről, ismert 
forrásokból vásároljanak fát télire, nehogy pórul járjanak. 

Már évek óta azt tanácsolom, hogy az interneten történő vásárlás 
esetén utánvéttel fizessünk a csomag kézbesítésekor. Más vagy hibás 
termék átvételével ekkor is csalódhatunk, de legalább a rendőrsé-
gi eljáráshoz, a kármegtérüléshez, a sikeres nyomozáshoz jelentős 
segítséget nyújt a csomag tartalma és csomagolása is, mint infor-
máció.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy az idegenektől, a háza-
lóktól történő vásárlásnak milyen veszélyei vannak! A bizonytalan 
eredet mellett kifejezetten jellemző, hogy a házalók hamis és silány 
minőségű termékeket akarnak a ránk sózni, aminek eredményekép-
pen valójában csak sok bosszúságot szerzünk magunknak.

Külön felhívom a figyelmet a nagyobb üzletekben, piacokon, 
bevásárlóközpontokban történő vásárlás veszélyeire. Ideális helye a 
zsebtolvajok tevékenységének! A könnyen hozzáférhető zsebekben, 
kosarak, szatyrok tetején, bevásárló kocsiban – gyakran ráadásul 
nyitott táskákban - hagyott pénztárcák valóságos csáberővel bírnak 
nem csak a „hivatásos” zsebtolvajok számára, hanem az alkalmi tol-
vajoknak is. Értékeink védelme elsősorban a saját dolgunk!

„Az alkalom szüli a tolvajt!” A mondás az emberiség történetével 
egyidős. Úgy vélem, a velünk született óvatosság legyen mindig ve-
zérünk, ha valamilyen üzletbe, vásárlásba, egyezségbe belemegyünk 
és ne az anyagi haszonszerzés, a „jól járok vele”, kapzsiság.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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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
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             +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.
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További szolgáltatásaink: komplett karosszéria 

üregvédelem, polírozás, kipufogó hegesztés.
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látogatható a Pannóniában

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium ebben a 
tanévben ünnepeli fennállásának 30. évfordulóját. Mit is ünnep-
lünk, amikor egy iskola 30 éves fennállását méltatjuk? Magunkat 
ünnepeljük. Azokat, akik ide jártak, vagy itt dolgoztak valaha, és 
azokat, akik ide járnak, és itt dolgoznak most. Hiszen mi magunk 
vagyunk az intézmény.  Mi vagyunk, akik megtöltjük élettel, tudás-
sal, érzésekkel, ötletekkel, szándékokkal és törekvésekkel, kapcso-
latokkal, tapasztalatokkal azt az időt, amit itt töltünk. És hogy élet 
van benne 30 év után is, az a közös eredményünk, és ennek örülni 
kell, ezt ünnepelni kell.

A Magyar-Angolt Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 1988-
ban, 30 évvel ezelőtt indult útjára. Akkor egy rendkívüli kísérlet-
nek, újdonságnak, megdöbbentő ötletnek tűnt, hogy a megszo-
kottól eltérő oktatási és nevelési módszerek honosodjanak meg egy 
középfokú intézményben. Különlegesség volt az iskola, újdonság. 
Ezért sokan lelkesedtek a kéttannyelvű gimnázium nyújtotta, akko-
riban egyedülálló lehetőségekért, de sokan hitetlenkedtek is. 

Tudjuk, hogy a gimnázium mérföldkő volt a hazai angol nyelvű 
középiskolai oktatásban, hiszen a 90-es évek derekáig ez az intéz-
mény volt hazánk egyetlen tisztaprofilú kéttannyelvű gimnáziuma 
országos beiskolázási körzettel. Ráadásul újonnan is épült, nem in-
tegrálták egy már létező iskolához. Ma körülbelül 130 angol és 70 
német középfokú iskola lehet az országban. A jó koncepció tehát 
„ragadós”. Láthatjuk, hogy az idő igazolta az iskolát. 

Minek köszönheti az intézmény az időről időre megújuló népsze-
rűségét? Ennek a titka éppen abban rejlik, amitől ez az intézmény 
különleges: a nem mindennapi közösség adja az erejét, mely benne 
él és létezik.

A közös tevékenység, az együttes munka jó példája volt a jubileu-
mi hét rendezvénysorozata, mely számos rendezvénnyel tisztelgett a 
30 éves intézménynek, az alapítóknak.

Jubileumi egészségnapra került sor a Szülői Munkaközösség, a 
Diákönkormányzat és a Tantestület közös rendezésében. A 9kny 
évfolyam szülői közössége páratlan aulapikniket varázsolt, mely 
a 30 jegyében megrendezett sportesemények idejére is egészséges 
ételeket, italokat tartogattak a diákok számára. Vendégünk volt 
Rasovszky Kristóf, aki eredményeivel, megnyerő stílusával, közvet-
lenségével nyűgözte le a diákságot.

Ezen a napon került megrendezésre a jubileumi véradás, melynek  
célja a 30 fő elérése volt. Az iskola 18 év feletti diákjainak száma 
93 fő, ebből 27 diák jelentkezett, ami nagyon szép. Három felnőtt 
véradóval sikerült a kitűzött célt elérni.

Jubileumi kamarakiállítás nyílt volt és jelenlegi művésztanárink 
munkáiból, akik visszaidézték itt töltött éveiket. Veszeli Lajos, Fü-
löp Lajos, Fábián László és Kelemen Marcell műveit csodálhatták 
meg a látogatók. Alkotásaikkal hozzájárulnak diákságunk művészeti 
látásmódjának formálásához.

A jubileumi ünnepség alkalmából illusztris vendégek méltatták, 
köszöntötték intézményünket. Beszédet mondott Czuczor Sándor 

címzetes igazgató, a gimná-
zium egyik alapítója és első 
igazgatója, Caitlin Jones, az 
Egyesült Királyság magyar-
országi nagykövethelyettese, 
James G. Land, az Amerikai 
Egyesült Államok magyar-
országi nagykövetségének 
sajtó- és kulturális tanácsosa, 
Kontrát Károly, Veszprém 
megye 2-es számú választó-
kerületének országgyűlési 
képviselője, Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Közgyűlés alel-
nöke, Keszey János, Balatonalmádi Város polgármestere valamint 
Rockenbauer Lajos, a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület angol tannyel-
vű gimnáziumokért felelős képviselője. 

A beszédek között zenéltek, táncoltak, énekeltek a gimnázium 
lelkes tanulói. Felemelő élmény volt látni a sok tehetséges diákot, 
akik emelték a rendezvény színvonalát.

A köszöntők után faültetésre, időkapszula elhelyezésére és 
emléktáblaavatásra került sor, melynek célja, hogy a jövő nemzedé-
keinek örökül hagyjon gondolatokat, képeket, felvételeket. 

A szerdai napon a 80-as, 
90-es évek zenéit, ruházatát 
idézték fel a diákok, érdekes 
előadásoknak lehettünk ta-
núi a gimnázium aulájában.

Csütörtökön angol nyel-
vi versennyel folytatódott a 
rendezvénysorozat, melyre a 
két tanítási nyelvű gimnázi-
umok kaptak meghívást. Az 
angol nyelvi munkaközösség szervezésében egy nagyon jó hangula-
tú délutánnak lehettünk részesei. Változatos, érdekes feladatokkal 9 
gimnázium csapata versenyezhetett az értékes nyereményekért.

Szombaton öregdiáktalál-kozóra került sor, mely jó lehetőséget 
teremtett a rég nem látott diákoknak, tanároknak a szép emlékek 
felidézésére, új tervek szövögetésére. Öregdiákok idézték fel egyko-
ri élményeiket, osztották meg gondolataikat a jelenlévő diákokkal, 
tanárokkal. Köszöntőt mondott Czuczor Sándor alapító igazgató ás 
Némethné Hock Ildikó a gimnázium alapító tanára.

Mivel a születésnapokhoz, évfordulókhoz hozzátartozik az aján-
dék, a jubileumi évben végrehajtott két jelentős beruházást felfog-
hatjuk ajándékként, melyek a fenntartó, a Veszprémi Tankerületi 
Központ, valamint a tulajdonos Balatonalmádi város önkormány-
zatának finanszírozásával valósulhattak  meg. Jelentős változást ho-
zott a két beruházás, melynek összértéke meghaladja a 300 millió 
forintot. Komfortosabbá vált a kollégium a belső felújításnak és az 
energetikai korszerűsítésnek köszönhetően. Megújult a tornaterem, 
valamint új közösségi bútorokkal is gazdagodott az intézmény.

A tanév során számos esemény zajlik majd a 30. évforduló jegyé-
ben, melyek elsődlegesen a diákokat gazdagítják. Méltó módon foly-
tatjuk a megkezdett utat, melyet az alapítók megálmodtak.1988-
ban az intézmény zászlajára választott Széchenyi idézet szellemében 
folytatjuk munkánkat: „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem 
lehetetlen” 

Fő gondolatom és hitvallásom szerint kollégáimmal együtt, egy 
célért tevékenykedve tudjuk megőrizni azt a közösséget, amely a 
DLSB erejét adta és adja.

Dudásné Pirik Mariann, intézményvezető

30 éve kezdődött... Jubileumot ünnepel a gimnázium

Fotó: Stiger Ádám


