
A Levente mozgalom a két világháború között és a második világ-
háború alatt a keresztény, nemzeti gondolattal átitatott, a trianoni 
revízió jegyében fogant félkatonai szervezet volt, amely az ifjúság 
katonai előképzését volt hivatott megteremteni. Tagjait istenféle-
lemre, hazafiasságra, rendre, fegyelemre, fizikai állóképességre ne-
velte. Helyi parancsnokai, oktatói szinte valamennyien az első vi-
lágháborút megjárt tartalékos tisztek vagy kiszolgált altisztek voltak.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fénykép-gyűj-
teményében 82.282. ltsz. alatt található az alább ismertetendő, a 
mozgalomhoz kötődő, levelezőlapként felhasznált fényképfelvétel. 
A hátoldalára tintaceruzával írt levél szövege – amely helyenként 
olvashatatlanná fakult – a következő:
„Őnagys. Baráth Károlyné úrnő
Szentgál /Veszprém m./
Édes Anyukám!
Itt küldök egy képet, rajta van a tábor összes lakója köztük én is. Meg 
ismersz-e? A csomagot most hozatom be. Most nem rukkolok, napos 
vagyok. Holnap, pénteken valószínű megyünk Tihanyba és Keszthely-
re. Haza 31-én pénteken fogunk menni. Bizony hosszú idő nem csak 
neked, hanem nekem is. Már igen hűvösök vannak. Sokat fázunk. Igen 
…. várom a viszont látást és azt, hogy … meleg ágyban alhassak ujra. 
….. gyere le! Írjál sokat. De rá írjad(?) 
………………………… 
Balmádi VIII/23.   Apukád, Kari”

A zöld színű, Szt. István királyt ábrázoló, 8 filléres postabélyeg-
re ütött postabélyegző felirata: „BALATONALMÁDI/ 928. AUG. 
24. N11/ C”.

A levelezőlap másik oldalán található fényképen két álló, két ülő 
és egy fekvő sorba rendezve összesen 56 személy látható. Többségük 
levente fiatal, az idősebbek feltehetően oktatóik, parancsnokaik le-
hetnek. Kivétel két, öltönyös, nyakkendős civil úr a kép középtáján 
– egyikük kutyussal az ölében – akik vélhetően a tábor vendégei, 
helyi notabilitások (jegyző, tanító?), esetleg a rendezvény védnökei, 
támogatói.  Érzésem szerint a második ülő sorban középen botra 
támaszkodó férfi lehet a tábor levente parancsnoka. A bal mellén 
viselt kitüntetés (sajnos részletei nem vehetők ki a képen) talán egy 
első világháborús Vitézségi Érem lehet.

A táborozók ruházata, öltözete meglehetősen tarka képet mutat. 
A két civil urat kivéve mindenki Bocskai-sapkát visel. Ez az ere-
detét az újkorban az Osztrák–Magyar Monarchia 1868-óta viselt 
lovassági tábori sapkájáig visszavezető föveg a Horthy-korszak egyik 
jellegzetes és általánosan közkedvelt férfi fejfedője volt. Nem csak a 
Honvédség tagjai viselték, hanem a diákfiúk (igaz ők többnyire sö-
tétkék színben, iskolájuk jelvényével és évfolyam-jelzésekkel), idővel 
a cserkészek és természetesen a Levente mozgalom tagjai is. A Tria-
non utáni rettenetes gazdasági helyzetben irreális lett volna elvárni, 
hogy valamennyi levente komplett egyenruhával rendelkezzék. A 
Bocskai-sapkát azonban többségük be tudta szerezni és ez mégis 
mutatta a mozgalomhoz való tartozásukat. A khaki színű sapka bal 
oldalát topán, másként Bocskai-dísz (egy egyik csúcsával lefelé el-
helyezett zöld színű posztó háromszög, rajta keresztben három kis 
paszomány) ékesítette, elejét pedig címerpajzs alakú levente-jelvény. 
A jelvénynek ábrázolását és kivitelét tekintve is több féle változata 
létezett. Általában hármas halom (a középső halmom L-betű), ket-
tős kereszt, és a magyar Szent Korona (ez lehetett a pajzsban vagy a 
pajzsra ráhelyezve) díszítette. Előfordultak olyan változatok is, ahol 
a pajzsot egy levélre helyezett ötszirmú kis (kékszínű) virág (nefe-

lejcs?) és egy L-betű díszítette. Esetleg ezt a leveles ábrát helyezték rá 
a kettős keresztre. Idővel a kettős kereszt függőleges szára alul L-ala-
kú kiképzést kapott, utalva a levente elnevezése. A korai jelvényeken 
többnyire olvasható volt a mozgalom jelmondata: „ISTEN, HAZA, 
KIRÁLY” (később a jelszó megváltozott: „SZEBB JÖVŐT”, ez vi-
szont már nem szerepelt a sapka-jelvényeken), viszont előfordultak 
felirat nélküli darabok is. A jelvények rézből, a háborús években 
már szürke horganyból készültek, némelyik egészen vékony lemez, 
mások masszívabbak, a legszebb példányok színesre tűzzománco-
zottak.

A leventék másik talán leginkább elterjedt ruhadarabja a zöldes 
vagy barnás cserkészing volt. Ennek jellemzője a két szép kidolgo-
zású, íves zseb takarókkal is ellátott mellzseb. Többféle kivitelben 
készültek. De viseltek civil ingeket, pulóvert is. Láthatunk a ké-
pen több féle civil zakót is, egy vagy kétsorosat egyaránt. Feltehe-
tően a legdrágább és ezért a legritkábban beszerzett öltözeti darab 
a zubbony volt. Khaki színben, zseb takarókkal ellátott egy-egy 
mell- és egy-egy szárny zsebbel, többnyire váll-szalagokkal készült. 
A honvédségi zubbonyoktól eltérően nem volt teljesen zárt, nyakig 
begombolható, hanem kihajtott, zakó galléros fazonú. Általában 
posztóból készítették, de léteztek könnyebb anyagból nyári válto-
zatai is. Többnyire sima csont, vagy műanyag gombokkal látták el, 
de utóbb előfordultak levente emblémás fém gombok is, főleg az 
oktatók zubbonyain. A zubbonyoknak is számos kisebb-nagyobb 
eltérést mutató variánsa volt, főleg miután ezek is más és más he-
lyeken készültek. A kép jobb szélén elől fekvő legény zubbonyán pl. 
nincsenek mellzsebek, váll-szalagja sincs. A középtől jobbra hátul 
álló két legény zubbonyának vállpántján lévő jelzés talán segédok-
tatói beosztásukra utalhat. A zubbonyt lehetőleg (de nem mindig) 
bőr derékszíjjal viselték.

Vegyesek a viselt nadrágok is: rövid és térdnadrág, pantalló, bár 
többségük nadrágja nem is látszik, mert eltakarják az előttük álló 
vagy ülő társaik.

Három legény mellén Magyarország nagyméretű textil címerét 
látjuk. Kettőjük cserkészinge, egyikük pedig atléta trikója bal ol-
dalán viseli. Egyiküké koronás a két másiké korona nélküli címer. 
Ezt a nagyméretű címert jobbára a sport és torna rendezvényeken 
viselték a leventék.

Többen nyakkendőt is viselnek. Néhányan a cserkész inghez cser-
kész nyakkendőt, mások meg hosszú civil nyakkendőket. Számos 
korabeli levente fotón tanulmányozható, hogy koránt sem a kha-
ki zubbonyhoz illő, egyszínű barnás, zöldes darabokat preferálták. 
Sőt ellenkezőleg, többnyire a legkülönfélébb mintás, csíkos, kockás 
példányokat kedvelték, sőt nem volt ritka a csokornyakkendő sem. 
Mintha ebben a tarkabarka nyakkendő kavalkádban élték volna ki 
divat szenvedélyüket. Volt, akinek nem csak a nyakkendője, de a 
zoknija is mintás volt.

Az egyik jobbszélen álló levente fiú ingén látható kitüntetés alig-
hanem sport érem. Ezeket sport rendezvényeken, versenyeken lehe-
tett kiérdemelni. Fotók tanúsága szerint előfordult olyan levente is, 
aki mindkét mellét telis-tele tűzdelte ilyenekkel.

A Horthy korszak későbbi éveiben javult az ország gazdasági 
helyzete, s már egyre több levente rendelkezett egyenruhával. Egyes 
levente szervezetek képesek voltak arra is, hogy ünnepi rendezvé-
nyeikre (március 15., hősök vasárnapja, a kormányzó névnapja stb.) 
komplett egyenruhás, levente-puskás dísz rajt vagy szakaszt vonul-
tassanak fel.

Rainer Pál történész
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Fényképes levelezőlap Szentgálra a balatonalmádi Levente táborból, 
1928. augusztus

Antal Kinga felvétele Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. 

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

  Kosztolányi Dezső

Békés, boldog karácsonyt és
 eredményes új esztendőt kíván az

 Új Almádi Újság 
szerkesztőbizottsága! 
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Kedves Olvasó! 
Ki mit tud Almádiról játékunk ebben a hónapban kimarad, találko-
zunk januárban! 

Békés ünnepet és boldog új évet kívánok! 
Kovács István 

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Az ülés kezdetén Jegyző Asszony tájékoztatta a Testületet a 

Hivatalt érintő személyi változásról. A Szervezési osztály vezetője, 
dr. Váncsa Gáborné nyugdíjazását követően Dr. Kiss Zsuzsannát 
nevezte ki a posztra.

A Képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló 
rendeletét. A 2019. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az 
idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 
500 Ft-ról 515 Ft-ra. A 2019. évi adórendelet az építményadó 
esetében a korábban adott kedvezmények körét szűkíti: az évi 900 Ft/
m2 adómértékből a nem lakás céljára használt lakásokat, üdülőket a 
hozzátartozó garázsokkal együtt 200 Ft/m2 adókedvezmény illette 
meg. 2019. évtől ez a kedvezmény megszűnik. 

A Képviselő-testület megalkotta a települési támogatásként 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 19/2018.(XI.29.) 
önkormányzati rendeletét, egyidejűleg hatályon kívül helyezte 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
11/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét, és a gyermek és fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló 
21/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület 
az új rendeletében szabályozta a bölcsődés korúak napközbeni 
ellátásához szociális települési támogatásként nyújtható bölcsődei 
támogatás jogosultságának feltételeit.

A 2018. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderült, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 2018. január-októberi 
időszakban 8%-kal, az adómentes vendégéjszakák száma 29%-
kal, összességében 14%-kal nőtt, a vendégéjszakák száma. A nem 
magánszállásoknál eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma 7,3%-
kal nőtt, a magánszállásoknál eltöltött vendégéjszakák száma 10,7%-
kal emelkedett. Az önkormányzati strandokon tavalyhoz képest 
közel azonos darabszámú jegyet értékesítettek, a jegyár bevételek 
11%-os növekedése mellett. Idén is üzemelt a strandkönyvtár és 
mindhárom strandon megvalósult az ingyenes strandi animáció. 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szervezésében valósult meg 
a „Balaton Napja” civil összefogással, a Hungarikum Fesztivál, a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiemelt programja volt 
a 15 jubileumát ünneplő Almádi Borfesztivál és az Almádi Napok. 

Idén is széles volt a kínálat sportrendezvényekből, amelyek közül 
kiemelkedik a Nemzetközi Tenisz Szövetség pontszerző versenye és a 
Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, ahol Balatonalmádi szakasz 
rajthelyszín volt augusztusban. 2018. évben is számos, turisztikai 
szempontból is fontos út- és járdaépítés, -felújítás valósult meg. A 
Panoráma kerékpárút tovább építésére önkormányzatunk sikeres 
pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése 
érdekében. A kiépített kerékpár-úthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként fog megvalósulni 
a volt töltés nyomvonalán. A kivitelezési munkák folyamatban 
vannak. A Balatoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs 
Központ készített fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források 
fel-használásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A 
tervezési munkák megkezdődtek.

A Képviselő-testület 2019. augusztus 2-20-ban határozta meg 
a jövő évi Almádi Borfesztivál időtartamát, melynek szervezésére 
ismét a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárat kérte fel. 
Emellett jóváhagyta az intézmény idei évi fesztiválról szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolóját. 

A közterületen történő szeszes italfogyasztással kapcsolatban több 
bejelentés érkezett önkormányzatunkhoz, elsősorban a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár közvetlen környezetében lévő 
parkosított területen, illetve a Szent István parkban csoportosan 
alkoholt fogyasztó személyekkel kapcsolatban. A Balatonalmádi 
Polgárőrség vezetője is kezdeményezte, hogy a Hivatal vizsgálja meg 
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmának bevezetését. 
Ezzel kapcsolatban állásfoglalás kérés történt a Balatonalmádiban 
működő civil szervezetektől is. Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterületek használatról és a használatuk 
rendjéről szóló 30/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításával alábbiakban felsorolt közterületeken tilos a szeszes 
ital bármilyen formában történő fogyasztása 2019. január 1. 
napjától: a 2263 hrsz-ú ingatlanon Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár intézményi területének a közforgalom elől el nem zárt 
része, az intézmény épületét kivéve, a 2284/2 hrsz-ú ingatlan a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár parkolója, 2116/1 hrsz-ú 
ingatlan Széchenyi sétány és Park utca által határolt belterületi 
közterületi földrészlet, 1633 hrsz-ú ingatlan a Véghelyi Dezső 
utca és a közforgalmú vasút által határolt belterületi közterületi 
földrészlet/közpark, a 1199/29 hrsz-ú ingatlanon a Szabolcs utcai 
tömbbelső területe, a 716/27 hrsz-ú „Mandulás” területe, a 2281 
hrsz-ú ingatlan a Szent István park.

A fenti bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki:
a) az önkormányzat által engedélyezett alkalmi rendezvényekre, 

családi-, városi-, sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, a 
rendezvény területére és ideje alatt, ideértve lakodalmas menet vagy 
szüreti menet területét, útvonalát és idejét;

b) minden év december 31-én 06.00 órától következő év január 
1-jén 24.00 óráig terjedő időszakra,

c) az érvényes közterület-használattal, érvényes közterület-
használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult 
vendéglátóegységek, és annak előkertjére, teraszára, a kitelepülés 
területére azok hivatalos nyitva tartási idejében.

A bölcsődei ellátás biztosítása érdekében önkormányzatunk uniós 
forrásból finanszírozott TOP-1.4.1-16 kódszámú „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtott be a Bajcsy Zs. utca 29. szám alatti 
jelenleg óvodaként működő épület 2 csoportos (2x12fő) bölcsődévé 
történő átalakítására. A benyújtott pályázat elbírálása ez idáig még 

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

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei
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Kedves Olvasó! 
Ki mit tud Almádiról játékunk ebben a hónapban kimarad, találko-
zunk januárban! 

Békés ünnepet és boldog új évet kívánok! 
Kovács István 

Beszámoló a képviselő-testületi ülésről
Az ülés kezdetén Jegyző Asszony tájékoztatta a Testületet a 

Hivatalt érintő személyi változásról. A Szervezési osztály vezetője, 
dr. Váncsa Gáborné nyugdíjazását követően Dr. Kiss Zsuzsannát 
nevezte ki a posztra.

A Képviselő-testület módosította a helyi adókról szóló 
rendeletét. A 2019. január 1-jétől hatályos rendeletben módosul az 
idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 
500 Ft-ról 515 Ft-ra. A 2019. évi adórendelet az építményadó 
esetében a korábban adott kedvezmények körét szűkíti: az évi 900 Ft/
m2 adómértékből a nem lakás céljára használt lakásokat, üdülőket a 
hozzátartozó garázsokkal együtt 200 Ft/m2 adókedvezmény illette 
meg. 2019. évtől ez a kedvezmény megszűnik. 

A Képviselő-testület megalkotta a települési támogatásként 
nyújtott szociális ellátásokról szóló 19/2018.(XI.29.) 
önkormányzati rendeletét, egyidejűleg hatályon kívül helyezte 
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
11/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét, és a gyermek és fiatal 
felnőtt rászorultságára tekintettel adható támogatásokról szóló 
21/2015.(VI.25.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület 
az új rendeletében szabályozta a bölcsődés korúak napközbeni 
ellátásához szociális települési támogatásként nyújtható bölcsődei 
támogatás jogosultságának feltételeit.

A 2018. évi turisztikai szezonról szóló tájékoztatóból kiderült, 
hogy az adóköteles vendégéjszakák száma 2018. január-októberi 
időszakban 8%-kal, az adómentes vendégéjszakák száma 29%-
kal, összességében 14%-kal nőtt, a vendégéjszakák száma. A nem 
magánszállásoknál eltöltött adóköteles vendégéjszakák száma 7,3%-
kal nőtt, a magánszállásoknál eltöltött vendégéjszakák száma 10,7%-
kal emelkedett. Az önkormányzati strandokon tavalyhoz képest 
közel azonos darabszámú jegyet értékesítettek, a jegyár bevételek 
11%-os növekedése mellett. Idén is üzemelt a strandkönyvtár és 
mindhárom strandon megvalósult az ingyenes strandi animáció. 
A Balatonalmádi Turisztikai Egyesület szervezésében valósult meg 
a „Balaton Napja” civil összefogással, a Hungarikum Fesztivál, a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár kiemelt programja volt 
a 15 jubileumát ünneplő Almádi Borfesztivál és az Almádi Napok. 

Idén is széles volt a kínálat sportrendezvényekből, amelyek közül 
kiemelkedik a Nemzetközi Tenisz Szövetség pontszerző versenye és a 
Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, ahol Balatonalmádi szakasz 
rajthelyszín volt augusztusban. 2018. évben is számos, turisztikai 
szempontból is fontos út- és járdaépítés, -felújítás valósult meg. A 
Panoráma kerékpárút tovább építésére önkormányzatunk sikeres 
pályázatot nyújtott be vissza nem térítendő támogatás elnyerése 
érdekében. A kiépített kerékpár-úthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként fog megvalósulni 
a volt töltés nyomvonalán. A kivitelezési munkák folyamatban 
vannak. A Balatoni bringakörútra a Közlekedési Koordinációs 
Központ készített fejlesztési javaslatot, amely európai uniós források 
fel-használásával fog megvalósulni, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. által lebonyolítandó központi projekt részeként. A 
tervezési munkák megkezdődtek.

A Képviselő-testület 2019. augusztus 2-20-ban határozta meg 
a jövő évi Almádi Borfesztivál időtartamát, melynek szervezésére 
ismét a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtárat kérte fel. 
Emellett jóváhagyta az intézmény idei évi fesztiválról szóló szakmai 
és pénzügyi beszámolóját. 

A közterületen történő szeszes italfogyasztással kapcsolatban több 
bejelentés érkezett önkormányzatunkhoz, elsősorban a Pannónia 
Kulturális Központ és Könyvtár közvetlen környezetében lévő 
parkosított területen, illetve a Szent István parkban csoportosan 
alkoholt fogyasztó személyekkel kapcsolatban. A Balatonalmádi 
Polgárőrség vezetője is kezdeményezte, hogy a Hivatal vizsgálja meg 
a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmának bevezetését. 
Ezzel kapcsolatban állásfoglalás kérés történt a Balatonalmádiban 
működő civil szervezetektől is. Balatonalmádi Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a közterületek használatról és a használatuk 
rendjéről szóló 30/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletének 
módosításával alábbiakban felsorolt közterületeken tilos a szeszes 
ital bármilyen formában történő fogyasztása 2019. január 1. 
napjától: a 2263 hrsz-ú ingatlanon Pannónia Kulturális Központ 
és Könyvtár intézményi területének a közforgalom elől el nem zárt 
része, az intézmény épületét kivéve, a 2284/2 hrsz-ú ingatlan a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár parkolója, 2116/1 hrsz-ú 
ingatlan Széchenyi sétány és Park utca által határolt belterületi 
közterületi földrészlet, 1633 hrsz-ú ingatlan a Véghelyi Dezső 
utca és a közforgalmú vasút által határolt belterületi közterületi 
földrészlet/közpark, a 1199/29 hrsz-ú ingatlanon a Szabolcs utcai 
tömbbelső területe, a 716/27 hrsz-ú „Mandulás” területe, a 2281 
hrsz-ú ingatlan a Szent István park.

A fenti bekezdésben foglalt tilalom nem terjed ki:
a) az önkormányzat által engedélyezett alkalmi rendezvényekre, 

családi-, városi-, sporteseményekkel kapcsolatos rendezvényekre, a 
rendezvény területére és ideje alatt, ideértve lakodalmas menet vagy 
szüreti menet területét, útvonalát és idejét;

b) minden év december 31-én 06.00 órától következő év január 
1-jén 24.00 óráig terjedő időszakra,

c) az érvényes közterület-használattal, érvényes közterület-
használati engedéllyel rendelkező, szeszes ital kimérésére jogosult 
vendéglátóegységek, és annak előkertjére, teraszára, a kitelepülés 
területére azok hivatalos nyitva tartási idejében.

A bölcsődei ellátás biztosítása érdekében önkormányzatunk uniós 
forrásból finanszírozott TOP-1.4.1-16 kódszámú „A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati 
felhívásra pályázatot nyújtott be a Bajcsy Zs. utca 29. szám alatti 
jelenleg óvodaként működő épület 2 csoportos (2x12fő) bölcsődévé 
történő átalakítására. A benyújtott pályázat elbírálása ez idáig még 

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

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei
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nem történt meg, a döntés várható időpontjáról pedig a hivatal 
információval nem rendelkezik. A fentiek miatt az Önkormányzat 
keresi a további pályázati lehetőségeket. A pénzügyminiszter 
meghirdette a „Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet alapján 
a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények (bölcsőde, mini bölcsőde) 
fejlesztéseinek támogatására” című felhívást.  A Képviselő-
testület határozata alapján az Önkormányzat pályázatot nyújt be 
a felhívásra az alábbi tevékenység támogatására: Az Ady Endre u. 
25. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő átköltözésével a jelenleg 
orvosi rendelőként funkcionáló épület teljes elbontását követően új 
bölcsőde épület építése a 603/1 hrsz.-ú és a szomszédos 603/2 hrsz-ú 
ingatlanok telekrendezési eljárását követően. Újonnan létrehozott, 
0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 24 fő.  

A Wesselényi strandon öt üzlethelyiségnek 2018. december 
31-én lejár a bérleti szerződése. A bérlemények hasznosításával 
kapcsolatban a következő határozatokat hozta a Képviselő-testület: 
négy üzlettel kapcsolatban a szerződés-hosszabbítás mellett, egy 
esetben pedig a jelenlegi bérlő előbérleti jogát megtartva új pályázat 
kiírása mellett döntött.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Wesselényi-strand főépületében, a nyugati oldalon lévő 4 db összesen 
82 m2 alapterületű apartman és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 
82 m2 alapterületű apartman bérbeadására nyílt egyfordulós 
pályázatot ír ki a jelenlegi bérlő előbérleti jogát fenntartva.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a balatonalmádi 0114/18 helyrajzi számú ingatlanon lévő 1450 
m2 alapterületű Köcsi-tó kertmozi hasznosítására ötletpályázat 
kiírásáról döntött.

Sajtóközlemény
Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 
kollégiumi épületrészének 
épületenergetikai 
korszerűsítése

Balatonalmádi Város Önkormányzata sikeresen megvalósította 
Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégi-
um Kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése 
címmel a TOP-3.2.1-15-VE1-20016-00001 kódszámú projekt-
jét. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő–testülete az 
„Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése” címen indított 
közbeszerzési eljárást Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési 
javaslat alapján eredményessé nyilvánítja a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya közbeszerzési eljárás 
lefolytatása ellenőrzésével egyidejűleg, azzal, hogy a szerződéskötési 
moratórium letelte esetén - a szerződés is megköthető. Az eljárás 
nyertesének VeszprémBer Zrt.-t hirdeti ki.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000 
eFt támogatási kérelmet nyújt be a Bethlen Gábor Nonprofit 
Alapkezelő Zrt. által kiírt 2019. évi „Testvér-települési programok 
és együttműködések” című pályázatra.

című pályázati felhívás alapján készült a pályázat, melynek kö-
szönhetően a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium energetikai 
korszerűsítése valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 142 274 
825 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költ-
ségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program 
keretében.
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében a Balatonalmádi Magyar-Angol Nyelvű 
Gimnázium és Kollégium Kollégiumi épületének teljeskörű ener-
getikai korszerűsítése (homlokzati nyílászárócsere; homlokzati hő-
szigetelés; lapostetők és ferdetetők hőszigetelése; fűtéskorszerűsítés) 
az épület energiaellátásába megújuló energiaforrás bevonása napele-
mek telepítése, továbbá az objektum projektarányos akadálymente-
sítése valósult meg.

A felújítás során a födém és homlokzati hőszigetelés mellett a ka-
zánok és az épület meglévő fűtési rendszereit ellátó kazánházi be-
rendezések komplett cseréje is megtörtént. Az épületrész gépészeti 
rendszereinek felújítása a használati melegvízellátó rendszer kazán-
házi részét is érintette.

A projekt keretében 37,5 kW villamosenergia előállítására képes 
fotovoltaikus rendszer is telepítésre került a kollégiumi épületré-
szen.

A felújítással érintett Kollégiumi épületrész akadálymentes meg-
közelítése megoldott. Az épületrész korábban mozgáskorlátozottak 
számára alkalmas vizesblokkal nem rendelkezett, ezért a földszin-
ti szociális helyiségrész átépítésével mozgáskorlátozott vizesblokk 
(kézmosó, WC és zuhanyozó berendezésekkel) is kialakításra került.

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 308/2018. 
(XI.29.) Öh. számú hatá-
rozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, 
természetben a 8220 Ba-
latonalmádi, Szent István 
sétány 4-6. szám alatti 
Wesselényi-strandon lévő, 
összesen 55,24 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” megnevezésű 
üzlethelyiség és a hozzátartozó 66,80 m2 –es közterületre és 66 
m2 –es, strandra nyíló burkolt előkertek bérletére nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határideje legkésőbb 
2019. január 7-én, hétfőn délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Bala-

tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfoga-
dási időben 2018. december 10. napjától, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottsága 
– a Képviselő-testülettől 
átruházott hatásköré-
ben eljárva – 149/2018. 
(XI.20.) PGB határozatá-
val a balatonalmádi 4444 
helyrajzi számú, termé-
szetben 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám alatti in-
gatlanon lévő, 2 db, együttesen nettó 42,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a hozzájuk tartozó, összesen nettó 19 m2 alapterületű 
terasz egy bérleményként történő bérbeadására nyílt egyfordulós 
pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 
2019. január 9-én, szerdán 10.00 óra. A részletes pályázati felté-
telek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Te-
lepülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 309/2018. 
(XI.29.) Öh. számú hatá-
rozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, 
természetben a 8220 Ba-
latonalmádi, Szent István 
sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépületében, a nyugati 
oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű apartman (Bérle-
mény1) és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterüle-
tű apartman (Bérlemény2) együttesen Bérlemények bérbeadására 
nyílt egyfordulós pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határ-
ideje, legkésőbb 2019. január 9-én, szerdán 11.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfél-
fogadási időben 2018. december 10-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Pályázati felhívás gépjármű
értékesítésére

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
a BIT-626 frsz-ú gépjármű (Típusa: Su-
zuki Ignis 1.3 GLX Gyártási éve: 2005) 
értékesítésére nyílt, egyfordulós pályáza-
tot ír ki.
A gépkocsi  előzetes bejelentkezés alap-
ján az Önkormányzat székhelyén megtekinthető.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27. (átadás/pos-
tai feladás dátuma)
A pályázat részletes feltételei megtalálhatók a város honlapján 
(www.balatonalmadi.hu/palyazatok)
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nem történt meg, a döntés várható időpontjáról pedig a hivatal 
információval nem rendelkezik. A fentiek miatt az Önkormányzat 
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orvosi rendelőként funkcionáló épület teljes elbontását követően új 
bölcsőde épület építése a 603/1 hrsz.-ú és a szomszédos 603/2 hrsz-ú 
ingatlanok telekrendezési eljárását követően. Újonnan létrehozott, 
0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma: 24 fő.  

A Wesselényi strandon öt üzlethelyiségnek 2018. december 
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négy üzlettel kapcsolatban a szerződés-hosszabbítás mellett, egy 
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Wesselényi-strand főépületében, a nyugati oldalon lévő 4 db összesen 
82 m2 alapterületű apartman és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 
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Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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kiírásáról döntött.

Sajtóközlemény
Balatonalmádi Magyar-
Angol Tannyelvű 
Gimnázium és Kollégium 
kollégiumi épületrészének 
épületenergetikai 
korszerűsítése

Balatonalmádi Város Önkormányzata sikeresen megvalósította 
Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégi-
um Kollégiumi épületrészének épületenergetikai korszerűsítése 
címmel a TOP-3.2.1-15-VE1-20016-00001 kódszámú projekt-
jét. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő–testülete az 
„Almádi Magocskák Óvoda új épületének építése” címen indított 
közbeszerzési eljárást Kbt. szerinti írásbeli szakvélemény és döntési 
javaslat alapján eredményessé nyilvánítja a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya közbeszerzési eljárás 
lefolytatása ellenőrzésével egyidejűleg, azzal, hogy a szerződéskötési 
moratórium letelte esetén - a szerződés is megköthető. Az eljárás 
nyertesének VeszprémBer Zrt.-t hirdeti ki.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2.000 
eFt támogatási kérelmet nyújt be a Bethlen Gábor Nonprofit 
Alapkezelő Zrt. által kiírt 2019. évi „Testvér-települési programok 
és együttműködések” című pályázatra.

című pályázati felhívás alapján készült a pályázat, melynek kö-
szönhetően a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium energetikai 
korszerűsítése valósult meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam 
által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás összege 142 274 
825 forint, a támogatás intenzitása a projekt elszámolható költ-
ségeinek 100 %-a. A beruházás az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program 
keretében.
A projekt tartalmának bemutatása:
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szigetelés; lapostetők és ferdetetők hőszigetelése; fűtéskorszerűsítés) 
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házi részét is érintette.
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(kézmosó, WC és zuhanyozó berendezésekkel) is kialakításra került.

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 308/2018. 
(XI.29.) Öh. számú hatá-
rozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, 
természetben a 8220 Ba-
latonalmádi, Szent István 
sétány 4-6. szám alatti 
Wesselényi-strandon lévő, 
összesen 55,24 m2 alapterületű „Kis Betyár Büfé” megnevezésű 
üzlethelyiség és a hozzátartozó 66,80 m2 –es közterületre és 66 
m2 –es, strandra nyíló burkolt előkertek bérletére nyílt egyfordu-
lós pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határideje legkésőbb 
2019. január 7-én, hétfőn délelőtt 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös 
Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Bala-

tonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfoga-
dási időben 2018. december 10. napjától, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város 

Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottsága 
– a Képviselő-testülettől 
átruházott hatásköré-
ben eljárva – 149/2018. 
(XI.20.) PGB határozatá-
val a balatonalmádi 4444 
helyrajzi számú, termé-
szetben 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 60/a szám alatti in-
gatlanon lévő, 2 db, együttesen nettó 42,5 m2 alapterületű üzlet-
helyiség és a hozzájuk tartozó, összesen nettó 19 m2 alapterületű 
terasz egy bérleményként történő bérbeadására nyílt egyfordulós 
pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 
2019. január 9-én, szerdán 10.00 óra. A részletes pályázati felté-
telek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Te-
lepülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a 
www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.
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sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépületében, a nyugati 
oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű apartman (Bérle-
mény1) és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterüle-
tű apartman (Bérlemény2) együttesen Bérlemények bérbeadására 
nyílt egyfordulós pályázatot írt ki. A pályázatok benyújtási határ-
ideje, legkésőbb 2019. január 9-én, szerdán 11.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfél-
fogadási időben 2018. december 10-től, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Pályázati felhívás gépjármű
értékesítésére

Balatonalmádi Város Önkormányzata 
a BIT-626 frsz-ú gépjármű (Típusa: Su-
zuki Ignis 1.3 GLX Gyártási éve: 2005) 
értékesítésére nyílt, egyfordulós pályáza-
tot ír ki.
A gépkocsi  előzetes bejelentkezés alap-
ján az Önkormányzat székhelyén megtekinthető.
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27. (átadás/pos-
tai feladás dátuma)
A pályázat részletes feltételei megtalálhatók a város honlapján 
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A 2018. évben végzett legfontosabb 
önkormányzati felújításokról és 
beruházásokról röviden

Hazai forrásból nyert vissza nem térítendő támogatás és önkor-
mányzati saját erő biztosításával került sor a szezon előtt a stran-
dok felújítására, szolgáltatási színvonalának javítására, amely során  
mind a Wesselényi, mind a Budatava és a Káptalanfüredi strando-
kon egyebek mellett épületek, burkolatok felújítása, eszközök be-
szerzése, térvilágítás és térfigyelés kiépítése valósulhatott meg.

A műszaki szükségesség és a lakossági elvárások messze megha-
ladják az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit a helyi közúthálózat 
részét képező, meglehetősen rossz állapotú lakó- és gyűjtőút háló-
zat felújítása körében. Idén részben pályázaton elnyert támogatás-
ból, részben saját költségvetési forrásból egy lépést ismét sikerült 
ez ügyben tenni: az önkormányzat adósságkonszolidációban nem 
részesült településként sikeresen pályázott a Bajcsy-Zsilinszky utca 
és a Móra Ferenc utca és a Szent Imre utca egy-egy szakaszának bur-
kolat felújítására, valamint a Venyige utca, a Remeteköz és az Egri 
József utca egy szakaszának burkolatépítésére. Ezeken túl az önkor-
mányzat saját költségvetési forrásából elkészítette a Kőbánya utca, 
az Akácfa utca, a Platán utca, a Bartók Béla utca valamint a Szorosi 
utca egy-egy szakaszának burkolatépítését, továbbá a Rezeda utca és 
a Temető utca burkolat felújítását. Útépítési együttműködés – ön-
erős útépítés – formájában épült meg a Bornemissza utca burkolata.

Fotó: Ancsin Gergely

A Panoráma kerékpárút továbbépítésére önkormányzatunk 
sikeres pályázatot nyújtott be, így pályázati -és nem kevés önkor-
mányzati saját forrásból a Veszprém – Szentkirályszabadja - Bala-
tonalmádi között épített kerékpárúthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként még idén megva-
lósul a Balatoni Bringakörútba csatlakozó új kerékpárút megépítése  
több mint 5 km hosszan a volt töltés nyomvonalán. 

Év végére átadásra kerül vörösberényi városrészben a pályázati 
és saját forrásból megújított korszerű, energiatakarékos, 
akadálymentesített egészségügyi alapellátási központ és 

postahivatal. A fejlesztéssel az ingatlan teljes műszaki és funkcionális 
felújítása megvalósulhatott, amely építészetileg harmonikusan 
illeszkedik a korábban  felújított Ady tér arculatához. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. Idén a kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre valósulhatott meg szintén pályázati- és 
jelentős önkormányzati forrásból. A beruházás részeként a telepü-
lésképet is javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a 
kazáncserére és napelemek telepítésére is sor kerül a gimnáziumi 
szárnyhoz hasonló módon.

Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 
miatt, fokozott igény jelentkezett a városi csapadékgyűjtő rend-
szer felújításának és bővítésének szükségességére. Sikeres pályázat 
- és előzetes hatósági eljárások eredményként megkezdődhetett a 
Vörösberényi séd 71-es főút alatti szakaszának mederrendezése.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket, azonban a főzőkonyha 
továbbra is ezen a helyszínen működik majd, amely az idén  hazai 
forrásból és önkormányzati saját erőből a mai kor követelményei-
nek megfelelően építészetileg és konyhatechnológiailag is megújult.
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mányzati saját forrásból a Veszprém – Szentkirályszabadja - Bala-
tonalmádi között épített kerékpárúthoz csatlakozva részben önálló 
kerékpárútként, részben vegyes forgalmú útként még idén megva-
lósul a Balatoni Bringakörútba csatlakozó új kerékpárút megépítése  
több mint 5 km hosszan a volt töltés nyomvonalán. 

Év végére átadásra kerül vörösberényi városrészben a pályázati 
és saját forrásból megújított korszerű, energiatakarékos, 
akadálymentesített egészségügyi alapellátási központ és 

postahivatal. A fejlesztéssel az ingatlan teljes műszaki és funkcionális 
felújítása megvalósulhatott, amely építészetileg harmonikusan 
illeszkedik a korábban  felújított Ady tér arculatához. 

Néhány éve európai uniós támogatással megvalósult a Magyar-
Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. Idén a kollégium épületrész 
energetikai korszerűsítésre valósulhatott meg szintén pályázati- és 
jelentős önkormányzati forrásból. A beruházás részeként a telepü-
lésképet is javító nyílászáró cserén és homlokzati szigetelésen túl a 
kazáncserére és napelemek telepítésére is sor kerül a gimnáziumi 
szárnyhoz hasonló módon.

Az elmúlt évek rövid idejű, de nagy mennyiségű csapadék vizei 
miatt, fokozott igény jelentkezett a városi csapadékgyűjtő rend-
szer felújításának és bővítésének szükségességére. Sikeres pályázat 
- és előzetes hatósági eljárások eredményként megkezdődhetett a 
Vörösberényi séd 71-es főút alatti szakaszának mederrendezése.

A már benyújtott, és sikeresen elbírált pályázatok közül a legna-
gyobb beruházás a Mogyoró utcában megvalósuló új óvodaépület 
megépítése lesz. A tíz csoportszobát magába foglaló épület kiváltja 
majd a Bajcsy-Zsilinszky utcai épületeket, azonban a főzőkonyha 
továbbra is ezen a helyszínen működik majd, amely az idén  hazai 
forrásból és önkormányzati saját erőből a mai kor követelményei-
nek megfelelően építészetileg és konyhatechnológiailag is megújult.
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Egy emlékezetes nap az Európai 
Parlamentben Strasbourgban

Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája program keretén belül 
utat nyertünk Strasbourgba, az Európai Parlamentbe. 

Reggel 20-an léphettünk be az épület kapuján. Hatalmas lehető-
ség volt számunkra, hogy aznap az igazi képviselők helyébe képzel-
hettük magunkat. Találkozhattunk különböző országok diákjaival 
és vitázhattunk velük olyan dolgokról, amely minden ország jövőjét 
érintette. Szerencsére mindenki naprakész volt az Unióban zajló 
szituációkkal kapcsolatban, így sikeresen véleményt cserélhettünk 
a többi nemzettel. Barátságokat alakíthattunk például a többnyel-
vű kérdéssornak köszönhetően, amit ebédidőben töltöttünk ki. 
Mindenki nyitottan és kedvesen segített a másiknak. Ezen kívül, 
kiszélesíthettük tudásunkat az Európai Parlament munkájáról és 
lehetőségünk adódott, hogy találkozzunk és kérdéseket tegyünk fel 
valódi parlamenti képviselőknek. Délután a bizottságokban közö-
sen együttműködve kompromisszumos megegyezésekkel sikerült 
egy törvényjavaslatot létrehoznunk, amit ezután a plenáris ülésen 
reprezentáltak képviselőtársaink és szavazás történt róla. Mindent 
összevetve egy életre szóló élmény volt. 

A parlamenti napon kívül, két másik napot tölthettünk a város 
és környékének felfedezésével. Élvezhettük a lélegzetelállító vár ki-
látását Köningsburgban és sétálhattunk Colmar elképesztő macs-
kaköves utcáin. Egy egész napot szánhattunk Strasbourg városára, 
hogy bejárjuk rejtett kincsekkel teli kis utcáit. Nem csak az Európai 
Parlament tagjává válhattunk egy napra, de kihasználhattuk európai 
állampolgárságunk előnyeit is. 

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a program részesei le-
hettünk és soha nem fogjuk elfelejteni ott nyert tapasztalatainkat. 
Eszméletlen hálásak vagyunk a lehetőségért. Külön köszönet Csiz-
mazia Csaba Tanár Úrnak, aki nélkül ez sosem sikerülhetett volna 
számunkra, illetve Di Croce Gyöngyi Tanárnőnek és dr. Csabai Ta-
más Tanár Úrnak, akik elkísértek minket. 

Sárvári Kinga
12.B osztályos tanuló

Elindult új, nemzetközi ERASMUS+ 
projektünk

Gimnáziumunkban új, kétéves ERASMUS+ K229 projekt vet-
te kezdetét 2018 szeptemberétől Drama Based Teaching címmel, 
amely a drámatechnika alkalmazását helyezi középpontba a kritikus 
gondolkodásra, toleranciára való nevelésben, a szaktárgyak oktatá-
sában, valamint európai kulturális örökségünk megőrzésében. 

A projekt 
megvalósításá-
nak első fázisa-
ként november 
11-17. között a 
partnerintézmé-
nyek képviselői 
a spanyolországi 
Albacete-ben workshopokon sajátítják el 
a szükséges drámapedagógiai alapokat ah-
hoz, hogy az egyes mobilitásokon részt vevő 
24 diákot (országonként 8 fő) felkészítsék a 
rájuk váró számos érdekes kihívásra. 

A négy partnerintézmény, partnerország: 
Magyarország, Belgium, Németország és 
Spanyolország, mind vendégül lát majd a 
helyi európai értékeket bemutató videók 
szerkesztésével és színjátszással szívesen 
foglalkozó diákokat, akik olyan fontos tár-
sadalmi problémákat villantanak fel egy-
egy nemzetközi csoportban megszülető 
alkotásaikban, mint pl. a fogyatékosság, a 
nemek közti egyenlőtlenség vagy az erőszak. 

A projekt nyelve az angol.
Az Albacete-i koordinátori workshop második napján pl. Augusto 

Boal Theatre of the Oppressed, valamint Mark Weeller Two touch 
Theatre módszereit felhasználva kísérleteztünk és az anorexia témá-
ját feldolgozó rövid darabot állítottunk színpadra, amelyet a helyi 
iskola tanulóinak és tanárainak adtunk elő. A probléma megoldá-
sára a diákok javaslatokat tehettek, és bekapcsolódhattak a játékba, 
megváltoztatva, átírva ezzel a szituációs játék menetét. 

Dr. Simon Orsolya
intézményvezető-helyettes

Adventi készülődés
Ebben a tanévben újabb élménnyel lehettek gazdagabbak alsós 

tanulóink a Szent Imre Római Katolikus Plébánia EFOP 1.3.5.-
16-2016-00503 pályázatának köszönhetően. A karácsonyi ünnepre 
való ráhangolódás, lázas készülődés vette ezzel kezdetét. A Nemes 
Éva által vezetett foglalkozásokon izgatottan terveztek, alkottak az 
osztályközösségek.

Jótékonysági bál
2016 ősze óta immár harmadik alkalommal rendezett jótékonysá-

gi bált a Györgyi Dénes Általános Iskola. Az első két év bevételéből 
egy kültéri játszótér valósult meg az alsós gyerekek örömére. Az idei 
rendezvénnyel pedig egy többfunkcionális sportpálya létrehozása 
lett megcélozva, melyre a felsős diákoktól fogalmazódott meg igény.

A bál megszervezésében a tanárok mellett a Szülői Munkaközös-
ség tagjai vettek aktívan részt, így egy színvonalas esemény jöhetett 
létre a Magtár Rendezvényközpontban. Ács Attila jelenlegi, Fábián 
László nyugdíjas iskolaigazgatók mellett Sziráczky Valéria, SZM 
elnök köszöntötte a vendégeket. A kedves ünnepi műsort a DAL-
MA Musical és Zenés Színpad, valamint a Winners Versenytáncos 
Egyesület növendékei adták, akik közül többen a Györgyi Iskola 
diákjai is egyben.  A programból a szervezők az idén sem hagyták ki 
a tanári produkciót, amely ugyan kicsit átalakult, hiszen lelkes szü-
lői szereplőkkel egészült ki a csapat, de az előző évekből megismert 
zenés- humoros számmal készültek. És hát igen, ahogyan azt már 
megszoktuk, idén is maradt egy kis szerep az Igazgató Úrnak, aki 
meglehetősen hitelesen el is tudta játszani feladatát.

A bőséges és ízletes vacsoráról a Mélytányér étterem gondosko-
dott, a zenét az előző évekről jól ismert, immár hattagú Party Maf-
fia együttes szolgáltatta. Az est közepén a felajánlásokból származó 
tombolanyereményeknek örülhettek a szerencsésebbek. 

A hajnal háromig tartó eseményen mindenki jól érezhette magát, 
hiszen a lehetőség adott volt egy jó beszélgetésre, nevetésre, táncra, 
mindamellett, hogy nemes célt támogatott. Az hogy mit sportol-
jon a gyermekünk lehet kérdés, vagy vita tárgya, de ahhoz, hogy 
egy testileg- lelkileg egészséges felnőtt váljon belőle, mindenképpen 
szükséges a rendszeres testmozgás. Ha ezzel a többfuncionális pálya 
megvalósulásával csak néhány diákot viszünk közelebb a sport sze-
retetéhez, már megérte. Aki- akár egy kisebb összeg- felajánlásával 
szeretne hozzájárulni célkitűzéshez, az a Györgyi Dénes Iskoláért 
Alapítvány számlaszámára (OTP 11748083-20016227) megteheti 
befizetését.

Köszönet illeti a fentebb említettek mellett az Önkormányzatot a 
helyszín biztosításáért, a dekoráció elkészítéséért az Angyalok Mű-
helye Esküvői Virágkötészetet, a sok magánszemélyt, vállalkozót, 
céget, akik tombolanyereményt ajánlottak fel, vagy támogató jegy 
vásárlásával a pálya létrejöttét támogatják. A bál előkészületében és 
zavartalan lebonyolításában oroszlánrésze volt a Szülői Munkakö-
zösség két tagjának, Földi Angélának és Sziráczky Valériának.

És azt hiszem egy nagyon szép példája valósult meg a bálon 
az összefogásnak, amikor az egyik jótékonysági esemény tud egy 
másikon segíteni, egy kis előregondolkodással, szervezéssel: a 

Hangos olvasási verseny
Ebben a tanévben is sikeresen szerepeltek tanítványaink a 

Vörösberényi Általános Iskola által meghirdetett körzeti hangos ol-
vasási versenyen.

2. évfolyamon: Cselik Mandula Lujza 1. helyezett
  Bató Medox  3. helyezett
3. évfolyamon: Golubkovics Márk 1. helyezett
  Tóth Pusztai Benedek 2. helyezett
  Mester Zsófia  különdíjas
4. évfolyamon: Gulyás Dorka  1. helyezett
  Hegyessy Zsombor 3. helyezett
Gratulálunk!

tálszervízen fennmaradt, érintetlen étel felajánlásra került, és a Re- 
Formáló Egyesület önkéntes civil csoportja által üzemeltett “Enni 
adok- Enni kapok” akciójának köszönhetően rászorultakhoz jutott. 

Így valósul meg Heltai Jenő gondolata, melyet a Karácsony című 
versében fogalmaz meg:

“A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
…….
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.”

Nagy Veronika, szülő
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2016 ősze óta immár harmadik alkalommal rendezett jótékonysá-

gi bált a Györgyi Dénes Általános Iskola. Az első két év bevételéből 
egy kültéri játszótér valósult meg az alsós gyerekek örömére. Az idei 
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Hangos olvasási verseny
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Vörösberényi Általános Iskola által meghirdetett körzeti hangos ol-
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2. évfolyamon: Cselik Mandula Lujza 1. helyezett
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3. évfolyamon: Golubkovics Márk 1. helyezett
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Gratulálunk!

tálszervízen fennmaradt, érintetlen étel felajánlásra került, és a Re- 
Formáló Egyesület önkéntes civil csoportja által üzemeltett “Enni 
adok- Enni kapok” akciójának köszönhetően rászorultakhoz jutott. 

Így valósul meg Heltai Jenő gondolata, melyet a Karácsony című 
versében fogalmaz meg:

“A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
…….
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.”

Nagy Veronika, szülő



Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 10

Vörösberényi Iskola hírei ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG

11

2018. december Krónika

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

Gárdonyi Zoltán Ifjúsági 
Kamarazenekar koncertje

2018. október 24-én a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar 
ünnepi koncertjét hallgathatták meg a Vörösberényi Általános Is-
kola diákjai a Szent Imre Római Katolikus Plébánia jóvoltából az 
EFOP 1.3.5-16-2016-00503 pályázat keretében. A vörösberényi 
Magtárban megtartott egy órás zenei program igazi kulturális cse-
mege volt a résztvevőknek, akik áhítattal hallgatták a tehetséges 
fiatalok gyermek- közeli előadását, a Rossini, Schubert zeneműve-
ket valamint a Bartók Béla feldolgozásokat. Demel Eszter nemcsak 
karnagyként, hanem élménydús előadásával, magyarázatával is elő-
segítette, a komolyzene megszerettetését. Tanulóink és szüleik nagy 
örömmel fogadták ezt a hangulatos és nagyszerű estét.

Az aktívabb tanulás segítése a 
hangos olvasás

Iskolánk minden évben megrendezi az olvasás kiválóságai számá-
ra a körzeti hangos olvasási  versenyt. 2018. nov. 21-én 6 település 
7 iskolájából 47 tanuló mérte össze képességét az idegen szöveg ki-
fejező olvasásában. A városi könyvtárból Szóllás Péter, mint a zsűri 
elnöke és Csoknyai Istvánné könyvtárosok bővítették a zsűri tagja-
inak sorát. Míg a sok ügyes versenyző közül a zsűri kiválasztotta az 
ezen a napon a legjobban teljesítőket a vendégek jó hangulatban 
„csipegethettek” egy kis uzsonnát. 

A verseny helyezettjei:
2. osztály:
I. Cselik Mandula Lujza (Györgyi Dénes Általános  Iskola, Bala-
tonalmádi) és Cziráki Sára (Vörösberényi Álalános iskola, Balaton-
almádi)
II. Vajda Kincső (Pilinszky János Általános Iskola, Balatonkenese)

Megyei Sudoku verseny „berényis” 
eredményei

Hagyományainkhoz híven, az idén is részt vettünk a veszprémi 
Kossuth Lajos Általános Iskola által szervezett Sudoku versenyen. 
A megmérettetés két délután zajlott, egyik nap az alsó tagozatosok, 
másik nap a felső tagozatosok részvételével. Büszkén mondhatjuk, 
hogy diákjaink nagyon szépen szerepeltek. Szinte minden évfolya-
mon sikerült hibátlanul kitölteniük a több feladványból álló lapot 
tanítványainknak, így csak a részidők döntöttek a helyezésükről. 

Legjobb eredményeink: 

első sor balról jobbra: Boros Lilla 3. o (17. hely), Szántó Dániel 5. 
o (25. hely), Takáts Boglárka 4.b (11. hely), Horváth Hanna 2. a 
(13. hely)
második sor balról jobbra: Gyarmati Dóra 8. b (25. hely), Kun Do-
rottya 8. b (20. hely), Biró Dominika 7. o (22. hely), Török Dorka 
8. a (5. hely)

Márton Napi Ludasságok
A Vörösberényi Általános Iskola nov-

ember 10-én, szombati munkanapon 
rendezte meg az alsós munkaközösség 
szervezésében a hét állomásos forgószín-
pad szerű programot a gyerekeknek. A 
nap ludas, libás feladatok, játékok köré 
szerveződött. Az állomások játékai a 
Szent Márton mondakör köré szerve-
ződtek részben  a Magocskák alapítvány 
játékai felhasználásával. A délelőtt egyik 
fénypontja a tízórai volt, mert minden gyerek jóízűen megette a 
libazsíros kenyeret lilahagymával.

A napot gyerekekből és szülőkből álló bátor csapat zárta le Trázsi 
Erika tanítónő vezetésével rendezett   „Libabőr-túrával”. A Megye-
hegyen csaknem 90 résztvevő kereste zseblámpával az úton elrej-
tett libákat. A célban meleg tea és friss pogácsa várta a beérkezőket. 
Hangos, vicces közös csatakiáltás után rókavadászat következett a 
gyerekek nagy örömére. Hazafelé még mindenki gyönyörködhetett 
a kivilágított város látványában. 

III. Bató Medox (Györgyi Dénes Általános Iskola, Balatonalmádi)
3. osztály:
I. Golubkovics Márk Péter (Györgyi Dénes Általános Iskola, Bala-
tonalmádi
II. Tóth Pusztai Benedek (Györgyi Dénes Általános Iskola, Bala-
tonalmádi
III. Erdőssi Mátyás (Balatonfűzfői Irinyi János Általános Iskola)
4. osztály:
I. Gulyás Dorka (Györgyi Dénes Általános  Iskola, Balatonalmádi.)
II. László Alina (Vörösberényi Általános  Iskola, Balatonalmádi),
III. Hegyessy Zsombor (Györgyi Dénes Általános  Iskola, Balaton-
almádi)

Karácsonyi kérdések, kételyek
Egész évben várjuk a téli ünnepkör kapcsán bennünk éledő örö-

möket. Miért csak akkor? 
Miről is szól a kereszténység legszebb ünnepe, a karácsony? Rög-

tön tudjuk a választ: a szeretetről.
Az elkoptatott szóról, erről az ezerszer lerágott csontról, a talmi 

csillogásról, a vásárolj”ezerrel” 
kényszeréről?
Oscar Wilde szerint: „ A szeretet kiment a divatból, a költők meg-

ölték. Annyit irkáltak róla, hogy senki 
sem hitt már nekik, és ez nem is meglepő. Az igazi szeretet szen-

ved és hallgat.”
Ady Endre,- ugyan, költő volt, 

nem is akármilyen- mást mond 
„Karácsony” című versében:

„Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.”
Mégis, inkább higgyünk a költőnek, és a szenvedést a hallgatással 

hagyjuk a szürke hétköznapokra.
A Balatonalmádi Szociális Központ valamennyi dolgozója és a 

magam nevében kívánok 
gyertyafényes, csendes, békés, örömteli karácsonyt!

Dr. Sajtos Ildikó
intézményvezető

Közérdekű közlemények:
2018. december 27-én  9.00-14.00 óráig intézményünk 
   ügyeleti nyitva tartással üzemel.
2018.december 28-án 9.00-13.00 óráig.
2019. január 2-án   9.00-14.00 óráig.
Krízis ügyeleti telefonszámunk a 06/20 378 9527 az ügyeleti na-
pokon is elérhető.

Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 
(Tourinform iroda) hírei:

Kedves Vendégeink!
A téli időszakban a Tourinform iroda nyitvatartása:
Hétfő~ Montag ~Monday:   9:00-16:00  
Kedd ~Dienstag~ Tuesday:   9:00-16:00  
Szerda ~Mittwoch~ Wednesday:   9:00-16:00
Csütörtök~ Donnerstag ~Thursday:  9:00-16:00  
Péntek~ Freitag ~Friday:   9:00-16:00 
Szombat~Samstag~Saturday: Zárva/Geschlossen/Closed
Vasárnap~ Sonntag~Sunday~: Zárva/Geschlossen/Closed

Advent idején is érdemes betérni hozzánk, ajándéktárgyak kap-
hatóak (könyvek, festményreprodukciók, lekvárok,városi emblé-
más tárgyak,társasjáték).A Vasútartjáró Kiállítás képeire előrende-
lést felveszünk.

Tájékoztatjuk kedves Vendégeinket, hogy december 24-től janu-
ár 6-ig irodánk zárva tart.
Elérhetőségeink:
Balatonalmádi, Városház tér 4.(Pannónia Kulturális Központ földszint)
Tel.: 06-88/594-081; 
e-mail: almtour@gmail.com; balatonalmadi@tourinform.hu
www.balaton-almadi.hu

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új évet kívánunk 
minden kedves Vendégünknek!

Tisztelt Balatonalmádi 
Ingatlantulajdonosok!

Tekintettel a tél közeledtére fokozottan hívom fel figyelmüket és 
kérem együttműködésüket a közterületi járdák hó-eltakarítására és 
síkosság mentesítésére.
A 42/2010. (XII.20.) sz. helyi rendelet vonatkozó passzusa:
Ingatlanok és közterületek tisztán tartása

15.§ (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, illetve gya-
logosközlekedésre szolgáló gyalogút tisztántartása (gyomtalanítása, 
síkosság-mentesítése, hó eltakarítása) az ingatlan tulajdonosának és 
használójának egyetemleges kötelessége. 

(2) A több épületegyüttes elhelyezésére szolgáló építési telek ese-
tében az egyes épületek részére kialakított földrészletet (úszótelket) 
a közterületi gyalogjárdával összekötő járdarész tisztántartásáról az 
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. 

(3) Ahol nincs szilárd burkolatú járda (gyalogút), ott az ingatlan 
tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más eset-
ben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közterületet köteles 
olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a biztonságos gyalo-
gos közlekedést.

Felelős magatartásukat és együttműködésüket előre is megkö-
szönve:

Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság vezetője
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tulajdonosa a kitaposott gyalogutat teljes szélességében, más eset-
ben a telekhatártól számított 1,5 m szélességű közterületet köteles 
olyan állapotban tartani, amely lehetővé teszi a biztonságos gyalo-
gos közlekedést.

Felelős magatartásukat és együttműködésüket előre is megkö-
szönve:

Agg Z. Tamás Balatonalmádi Városgondnokság vezetője
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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! 

Következő időpontunk: 2018. december 17. 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 Az ünnepekre tekintettel előbb lesz BOLHAPIAC, 
december 16-án. 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: hétfőtől péntekig 14-18 óra között, szombaton és 
vasárnap zárva. Figyelem! A Játékpont 2018. december 22-től 2019. 
január 6-ig zárva tart, nyitás: 2019. január 7. hétfő 14 óra. Játékokban 
gazdag, békés, boldog ünnepeket kívánunk!

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 
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
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)
December 17. hétfő 18.00 óra Karácsonyi előzetes – ünnepi program 

2019. január 7. hétfő 18.00 óra BÚÉK 2019.

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
December 5. szerda 16-17-ig Ügyelet: befizetés a karácsonyi ünnepi 
vacsorára

December 9. vasárnap 6 órakor a Posta elől: Adventi kirándulás a 
zágrábi karácsonyi vásárra

December 12. szerda 16 órától: Süti parti - receptcsere, kóstoló, 
teázás, forralt borozgatás. A hagyományok nyomában Előadó: Czuczor 
Sándor ny. igazgató. Klubtagoknak: 500 Ft foglalási díjjal jelentkezés a 
TOSZKÁNI körutazásra

December 19. szerda 16 órától: Gyertyafényes karácsony - ünnepi 
műsor, vacsora, meglepetés. A klub vendége: Káplán György énekes. 
Karácsonyi gondolatok - vendégünk Steinbach  József püspök úr, 
áldást oszt: Faust Gyula ref. lelkész úr. Zenés szüli napi rendezvény

December 27-28-29-én 16-18 óráig Ügyelet: szilveszteri asztalfoglalás, 
jegyeladás, tombolatárgyak leadása

December 31-én  hétfőn 19 órától VIDÁM SZILVESZTERI 
MULATSÁG Üdvözlő itallal, ünnepi vacsorával belépő: 3.500 Ft. 
Mindenkit szeretettel vár: a Rendezőség

Parapács Balatoni Mesekör
Minden hónap 3. hétfőjén találkozunk. A mesemondó estre várjuk 
azokat, akik szívesen hallgatnak/mondanak felnőtteknek szóló meséket. 

HIRDESSEN AZ 
ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN!

Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 
telefonszámon.

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal
a TOSZKÁN KISKÖRÚTRA FIRENZÉVEL, CINQUE TERRÉVEL

2019. május 24.-27. 4 nap/3 éj. 

Részvételi díj: 52.900 + 500,-Ft foglalási díj. 
A buszon korlátozott számban még van hely.

Érdeklődni: 30/ 902-4268 Lencse Sándor elnöknél 
Jelentkezés nem klubtagoknak: 2019.jan.16-án 16 – 17-ig 

a Vörösberényi Műv. Házban a foglalási díj és 20.000,-Ft 
előleg befizetésével. 
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Tegyük rendbe lelkünket!
Talán szerencsésebbek a vallásos emberek, mert az adventi idő-

szak nekik valóban átélt, közösségi lelki felkészülést jelent. Nem 
ismerem minden keresztény vagy keresztyén felekezet évszázados 
vagy évezredes szokásait, de a katolikusoknál lila a templomi terítő, 
lila a papi miseruha és lila az első gyertya színe is adventi koszorún. 
Közösen fogadják az örömhírt, amely szerint „Isten úgy szerette a 
világot, hogy Egyszülött Fiát adta azért, hogy a hívőknek örök életet 
biztosítson”.

Az első adventi koszorút egy evangélikus lelkipásztor készítette és 
az első gyertyákat is ő gyújtotta meg, amelyek színe lila volt.  Más 
tájakon később egy gyertya fehér lett, hogy húsvéthoz hasonlóan 
emlékeztessen a böjtre és bűnbánatra, de a harmadik már rózsaszín, 
mert az öröm is keveredhet a bűnbánatba az ünnep közeledtével.

Talán még az indogermán nyelveket beszélők is szerencsésebbek, 
mert nekik az Advent azonnal érthető az anyanyelvükön s nem 
kell külön szótárt böngészni, hogy az eljövetel jelentésre ráleljenek. 
Visszaemlékezhetnek viszont azokra a próféciákra, magyarán jósla-
tokra, amelyek a Megváltó eljövetelét előre meghirdették. Német 
nyelvterületen a hamburgi árvaház XIX. századi gyertyagyújtása az 
irányadó, amikor vasárnap négy nagy fehér, hétköznapokon pedig 
akár 20 kisebb lila gyertyát is gyújtottak, egyre nagyobb fénnyel 
jelezve a Karácsony közeledtét.

Talán szerencsések a skótok is mert nemzetük védőszentje, Szent 
András napjához viszonyítják az adventi felkészülést: mindig az eh-
hez legközelebbi vasárnap ünneplik Advent első vasárnapját. Meg-
gyújtják az első gyertyát, felnéznek a ferde fehér kereszttel díszített 
kék zászlóra és általában fehér színű gyertyát választanak. Ez a fehér 
a Krisztus gyertya a koszorú közepére kerül, amit csak karácsonykor 
gyújtanak meg és négy piros veszi körül. A piros-fehér színkombi-
náció több protestáns területen ismerős és a piros gyertyák jelentése 
is hasonló: a Fény, az Út, az Öröm és a negyedik maga a Béke.

A múlt század óta – bár mondhatunk múlt évezredet is – sokat 
változott a világ és vele együtt az adventi koszorú gyertyáinak színe. 
A kék, piros, fehér és lila színhez angyalokat társítottak. A négy an-
gyal feladata nagyon szép, akár egy modern népmese is lehetne: az 
első, kék angyal közelebb hozza egymáshoz az elidegenedett embe-
reket. A második, piros angyal szeretetet önt az emberek szívébe egy 

aranyserlegből, a harmadik, fehér angyal kibontja az emberekben 
ezt a szeretetet. A negyedik, lila angyal pedig a békesség dallamát 
zengi mindenkinek. 

Az adventi koszorú már megjelent a bejárati ajtókon is, sőt a 
kereskedelem jóvoltából nagyon sokan ismerik az adventi naptárt. 
Gyönyörűen motiválhatja a gyermekeket, ha nem visszük túlzás-
ba. Ne is vigyük. Emlékezzünk inkább Csudalátó Dániel szavaira, 
aki Sütő András Advent a Hargitán című drámájában figyelmez-
tet bennünket: „...köröttünk csupa vadon és farkasordítás...”. Az 
adventi gyertya fénye azonban térben és időben messzebb világít. 
Olyannyira ragyog, hogy még a lelkeket is ragyogásra készteti. Az 
év vége felé egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. 
Odakinn sötétedik. Idebenn, legbelül viszont nem kéne. Tegyük 
rendbe lelkünket, hogy várakozásunk közben lehessünk s legyünk 
végre szerencsésebbek mindannyian mi is!

Czuczor Sándor

Forrás: Internet

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDTAG-
JAIT A DECEMBERI ALKALMAINKRA A VÖRÖSBERÉNYI 
REFORMÁTUS TEMPLOMBA (Veszprémi út 107.) 
• Dec. 2. Úrvacsorás istentisztelet 10: 30-tól
• Dec. 9-én 10: 30- tól ünnepi istentisztelet, adventi koncert. 

Szolgál Balatonalmádi Város Vegyeskara, utána közös ebéd lesz 
a Vörösberényi Kultúrházban. Jelentkezni Horváth Erzsikénél 
lehet: Tel. 06 30 81 38 233

• Dec. 16-án Advent 3. vasárnapja- istentisztelet 10: 30- tól
• Dec. 23-én Advent 4. vasárnapja- istentisztelet 10: 30- tól
•	 Szenteste dec. 24-én: 17 órától gyerekműsorral egybekötött 

istentisztelet 
• Dec. 25-én Karácsony 1. napja- úrvacsorás istentisztelet 10: 30-

tól 
• Dec. 26-án Karácsony 2. napja -ünnepi istentisztelet 10: 30-tól 
• Dec. 30-án istentisztelet 10: 30-tól
• Dec. 31-én óévi istentisztelet 17 órától
• Január 1-én 10: 30-tól újévi istentisztelet

A templomban van padfűtés, a levegő viszont hideg. Kérjük, öl-
tözzenek rétegesen és melegen!

Bibliaórákat hétfőnként este hat órától tartunk a parókián. Ál-
dott adventet! Békés Karácsonyt és boldog új esztendőt kíván: 

Faust Gyula református lelkipásztor
Tel. 88/430 433  Mobil: +36 30 228 29 66
Honlap: www.refdunantul.hu/lap/vorosbereny
E-mail: refbereny@gmail.com

Édes-mézes Almádi 2018
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja 2017-

ben hagyományteremtési céllal „hívta életre” az Édes-mézes Almádi 
programot.

Idén a karácsonyi készülődés időszakában az édes sütemény sütés 
hagyományos elkészítésére és bemutatására hívja fel a figyelmet.

„Ünnepi csendben
fényes a mécses
készül a mézes,
illata édes…”

Szabó T. Anna 

Kedves Almádi lakosok, családok, iskolai és egyházi közösségek, 
civil szervezetek, nyugdíjas csoportok és baráti társaságok!
Arra kérünk mindenkit, aki kedvet érez hozzá, hogy süssenek mé-
zeskalács-figurákat- és házikókat, valamint mézes puszedlit.
Díszítsék fel ízlésük és fantáziájuk szerint s állítsuk ki az elkészült 
süteményeket december 15-én a Pannónia előterében.
Legyenek minél többen részesei az illatos Édes-mézes Almádi 2018-
nak.

Eősze Beáta
a NABE Almádi csoport tagja

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!

Tíz éve történt 
November vége van, amikor e sorokat írom. Az egyre rövidülő 

napok gyakran borítják ködös paplanjukat a közeli nyárban még 
tobzódó tóra, imádott Balatonjukra. 

Tíz éve, 2008 a víz éve volt. Emlékszem, szinte az egész ország ag-
gódott a Balaton apadó vízszintje miatt. Hamarosan jött a fordulat, 
nagyszerűen regenerálta önmagát. Jó minőségű, elegendő mennyi-
ségű víz ostromolja azóta is Almádi partjait, napjainkban is. 

A szezonnak vége, lassan a hajók is a parton vesztegelnek. A vi-
torlázás szerelmesei is felkészülnek az éves számvetésre, felidézik az 
évadot. 

Gondolatban visszatérek a víz évéhez. 2008ban nagy veszteség 
érte a hajó nemzedéket, a vitorlázók széles táborát. 

A valamikori, versenysportjáról méltán híres Bp-i Építők SC le-
gendás „szürke eminenciása”, a klub atyja, gondnoka és hajóépítője, 
Kovács Elemér bácsi eltávozott körünkből. 

Generációk nőttek fel az ő vigyázó, gondoskodó szeretetében. Aki 
a Balatont járta és találkozott vele, tanúsíthatja az ő végtelen ember-
ségét, segítőkészségét. Nem fukarkodott a jó szóval sem. 

Zömök, izmos termete, napbarnított cserzett arcvonásai, hom-
lokán az elmaradhatatlan szemüveggel, huncut mosolyával ma is 
előttem van. Sajnos a fűrész hangja sem nyögi már a két kezed al-
kotó munkáját, de versenysport sincs már az Építők volt telephe-
lyén. Azok a régi nyarak azonban még őrzik az emlékedet, ahogy 
mi is magunkba szívtuk örökre, feledhetetlenül. A sors kegyes volt 
hozzád, magas kort adott szeretett fiaid és családjuk körében. Isten 
óvjon e jubileumi évben is, jó almádi ember voltál, jó volt ismerni 
téged! 

Ugyanebben az évben vesztettük el Moldoványi Istvánt, Dr. Mol-
doványi Jenő fiát, aki apja valamikori saját hajóját, immáron álla-
mosított hajóként vitorlázta. Igen! A Nemere volt ez a hajó, vagy 
ahogyan a köznyelv ismeri, a „kisnemere”. 

Ez a gyönyörű 40-es (schärenkreutzer) cirkáló 1926-ben a Bala-
tonfüredi hajógyárban került vízre, dr. Moldoványi Jenő jelenlété-
ben. 

A Magyar Királyi Yacht Club hajóparkjának az 1927. évi nyilván-
tartása így kezdődött: 

1.) Gróf Széchenyi Emil  Kishamis  B.földvár  kutter .-
7.) Kandó Kálmán  Glória    B.földvár  40-es R.-
8.) Moldoványi Jenő Nemere    B.almádi  40-es R.-

Érdemes kellő figyelemmel olvasni a fenti neveket, bizony érde-
kesek! A Yacht Club ebben az évben 16 versenyhajóból állt. (A lista 
a Liget Kávéház kis termében látható.) A Nemere, hála Istennek és 
új tulajdonosának ma is járja Almádi vizeit, történelmi valóságában. 
Az ötvenes évek végén még volt szerencsém mocóként vitorlázni e 
gyönyörű hajóval. A szívem megdobban, ha látom a távolban fel-
tűnni klasszikus, kecses alakját. 

Az emlékezés a fent leírtak alapján kapcsolódik a víz éven tízéves 
jubileumához. Külön öröm számomra, hogy parányi betekintést 
adhat Almádi korabeli életébe, az akkor itt élt emberek jellemrajzá-
ba, a víz és a vitorlázás szeretetébe. 

Szabó Zoltán
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Tegyük rendbe lelkünket!
Talán szerencsésebbek a vallásos emberek, mert az adventi idő-

szak nekik valóban átélt, közösségi lelki felkészülést jelent. Nem 
ismerem minden keresztény vagy keresztyén felekezet évszázados 
vagy évezredes szokásait, de a katolikusoknál lila a templomi terítő, 
lila a papi miseruha és lila az első gyertya színe is adventi koszorún. 
Közösen fogadják az örömhírt, amely szerint „Isten úgy szerette a 
világot, hogy Egyszülött Fiát adta azért, hogy a hívőknek örök életet 
biztosítson”.

Az első adventi koszorút egy evangélikus lelkipásztor készítette és 
az első gyertyákat is ő gyújtotta meg, amelyek színe lila volt.  Más 
tájakon később egy gyertya fehér lett, hogy húsvéthoz hasonlóan 
emlékeztessen a böjtre és bűnbánatra, de a harmadik már rózsaszín, 
mert az öröm is keveredhet a bűnbánatba az ünnep közeledtével.

Talán még az indogermán nyelveket beszélők is szerencsésebbek, 
mert nekik az Advent azonnal érthető az anyanyelvükön s nem 
kell külön szótárt böngészni, hogy az eljövetel jelentésre ráleljenek. 
Visszaemlékezhetnek viszont azokra a próféciákra, magyarán jósla-
tokra, amelyek a Megváltó eljövetelét előre meghirdették. Német 
nyelvterületen a hamburgi árvaház XIX. századi gyertyagyújtása az 
irányadó, amikor vasárnap négy nagy fehér, hétköznapokon pedig 
akár 20 kisebb lila gyertyát is gyújtottak, egyre nagyobb fénnyel 
jelezve a Karácsony közeledtét.

Talán szerencsések a skótok is mert nemzetük védőszentje, Szent 
András napjához viszonyítják az adventi felkészülést: mindig az eh-
hez legközelebbi vasárnap ünneplik Advent első vasárnapját. Meg-
gyújtják az első gyertyát, felnéznek a ferde fehér kereszttel díszített 
kék zászlóra és általában fehér színű gyertyát választanak. Ez a fehér 
a Krisztus gyertya a koszorú közepére kerül, amit csak karácsonykor 
gyújtanak meg és négy piros veszi körül. A piros-fehér színkombi-
náció több protestáns területen ismerős és a piros gyertyák jelentése 
is hasonló: a Fény, az Út, az Öröm és a negyedik maga a Béke.

A múlt század óta – bár mondhatunk múlt évezredet is – sokat 
változott a világ és vele együtt az adventi koszorú gyertyáinak színe. 
A kék, piros, fehér és lila színhez angyalokat társítottak. A négy an-
gyal feladata nagyon szép, akár egy modern népmese is lehetne: az 
első, kék angyal közelebb hozza egymáshoz az elidegenedett embe-
reket. A második, piros angyal szeretetet önt az emberek szívébe egy 

aranyserlegből, a harmadik, fehér angyal kibontja az emberekben 
ezt a szeretetet. A negyedik, lila angyal pedig a békesség dallamát 
zengi mindenkinek. 

Az adventi koszorú már megjelent a bejárati ajtókon is, sőt a 
kereskedelem jóvoltából nagyon sokan ismerik az adventi naptárt. 
Gyönyörűen motiválhatja a gyermekeket, ha nem visszük túlzás-
ba. Ne is vigyük. Emlékezzünk inkább Csudalátó Dániel szavaira, 
aki Sütő András Advent a Hargitán című drámájában figyelmez-
tet bennünket: „...köröttünk csupa vadon és farkasordítás...”. Az 
adventi gyertya fénye azonban térben és időben messzebb világít. 
Olyannyira ragyog, hogy még a lelkeket is ragyogásra készteti. Az 
év vége felé egyre rövidebbek a nappalok és hosszabbak az éjszakák. 
Odakinn sötétedik. Idebenn, legbelül viszont nem kéne. Tegyük 
rendbe lelkünket, hogy várakozásunk közben lehessünk s legyünk 
végre szerencsésebbek mindannyian mi is!

Czuczor Sándor

Forrás: Internet

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDTAG-
JAIT A DECEMBERI ALKALMAINKRA A VÖRÖSBERÉNYI 
REFORMÁTUS TEMPLOMBA (Veszprémi út 107.) 
• Dec. 2. Úrvacsorás istentisztelet 10: 30-tól
• Dec. 9-én 10: 30- tól ünnepi istentisztelet, adventi koncert. 

Szolgál Balatonalmádi Város Vegyeskara, utána közös ebéd lesz 
a Vörösberényi Kultúrházban. Jelentkezni Horváth Erzsikénél 
lehet: Tel. 06 30 81 38 233

• Dec. 16-án Advent 3. vasárnapja- istentisztelet 10: 30- tól
• Dec. 23-én Advent 4. vasárnapja- istentisztelet 10: 30- tól
•	 Szenteste dec. 24-én: 17 órától gyerekműsorral egybekötött 

istentisztelet 
• Dec. 25-én Karácsony 1. napja- úrvacsorás istentisztelet 10: 30-

tól 
• Dec. 26-án Karácsony 2. napja -ünnepi istentisztelet 10: 30-tól 
• Dec. 30-án istentisztelet 10: 30-tól
• Dec. 31-én óévi istentisztelet 17 órától
• Január 1-én 10: 30-tól újévi istentisztelet

A templomban van padfűtés, a levegő viszont hideg. Kérjük, öl-
tözzenek rétegesen és melegen!

Bibliaórákat hétfőnként este hat órától tartunk a parókián. Ál-
dott adventet! Békés Karácsonyt és boldog új esztendőt kíván: 

Faust Gyula református lelkipásztor
Tel. 88/430 433  Mobil: +36 30 228 29 66
Honlap: www.refdunantul.hu/lap/vorosbereny
E-mail: refbereny@gmail.com

Édes-mézes Almádi 2018
A Nők a Balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja 2017-

ben hagyományteremtési céllal „hívta életre” az Édes-mézes Almádi 
programot.

Idén a karácsonyi készülődés időszakában az édes sütemény sütés 
hagyományos elkészítésére és bemutatására hívja fel a figyelmet.

„Ünnepi csendben
fényes a mécses
készül a mézes,
illata édes…”

Szabó T. Anna 

Kedves Almádi lakosok, családok, iskolai és egyházi közösségek, 
civil szervezetek, nyugdíjas csoportok és baráti társaságok!
Arra kérünk mindenkit, aki kedvet érez hozzá, hogy süssenek mé-
zeskalács-figurákat- és házikókat, valamint mézes puszedlit.
Díszítsék fel ízlésük és fantáziájuk szerint s állítsuk ki az elkészült 
süteményeket december 15-én a Pannónia előterében.
Legyenek minél többen részesei az illatos Édes-mézes Almádi 2018-
nak.

Eősze Beáta
a NABE Almádi csoport tagja

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!

Tíz éve történt 
November vége van, amikor e sorokat írom. Az egyre rövidülő 

napok gyakran borítják ködös paplanjukat a közeli nyárban még 
tobzódó tóra, imádott Balatonjukra. 

Tíz éve, 2008 a víz éve volt. Emlékszem, szinte az egész ország ag-
gódott a Balaton apadó vízszintje miatt. Hamarosan jött a fordulat, 
nagyszerűen regenerálta önmagát. Jó minőségű, elegendő mennyi-
ségű víz ostromolja azóta is Almádi partjait, napjainkban is. 

A szezonnak vége, lassan a hajók is a parton vesztegelnek. A vi-
torlázás szerelmesei is felkészülnek az éves számvetésre, felidézik az 
évadot. 

Gondolatban visszatérek a víz évéhez. 2008ban nagy veszteség 
érte a hajó nemzedéket, a vitorlázók széles táborát. 

A valamikori, versenysportjáról méltán híres Bp-i Építők SC le-
gendás „szürke eminenciása”, a klub atyja, gondnoka és hajóépítője, 
Kovács Elemér bácsi eltávozott körünkből. 

Generációk nőttek fel az ő vigyázó, gondoskodó szeretetében. Aki 
a Balatont járta és találkozott vele, tanúsíthatja az ő végtelen ember-
ségét, segítőkészségét. Nem fukarkodott a jó szóval sem. 

Zömök, izmos termete, napbarnított cserzett arcvonásai, hom-
lokán az elmaradhatatlan szemüveggel, huncut mosolyával ma is 
előttem van. Sajnos a fűrész hangja sem nyögi már a két kezed al-
kotó munkáját, de versenysport sincs már az Építők volt telephe-
lyén. Azok a régi nyarak azonban még őrzik az emlékedet, ahogy 
mi is magunkba szívtuk örökre, feledhetetlenül. A sors kegyes volt 
hozzád, magas kort adott szeretett fiaid és családjuk körében. Isten 
óvjon e jubileumi évben is, jó almádi ember voltál, jó volt ismerni 
téged! 

Ugyanebben az évben vesztettük el Moldoványi Istvánt, Dr. Mol-
doványi Jenő fiát, aki apja valamikori saját hajóját, immáron álla-
mosított hajóként vitorlázta. Igen! A Nemere volt ez a hajó, vagy 
ahogyan a köznyelv ismeri, a „kisnemere”. 

Ez a gyönyörű 40-es (schärenkreutzer) cirkáló 1926-ben a Bala-
tonfüredi hajógyárban került vízre, dr. Moldoványi Jenő jelenlété-
ben. 

A Magyar Királyi Yacht Club hajóparkjának az 1927. évi nyilván-
tartása így kezdődött: 

1.) Gróf Széchenyi Emil  Kishamis  B.földvár  kutter .-
7.) Kandó Kálmán  Glória    B.földvár  40-es R.-
8.) Moldoványi Jenő Nemere    B.almádi  40-es R.-

Érdemes kellő figyelemmel olvasni a fenti neveket, bizony érde-
kesek! A Yacht Club ebben az évben 16 versenyhajóból állt. (A lista 
a Liget Kávéház kis termében látható.) A Nemere, hála Istennek és 
új tulajdonosának ma is járja Almádi vizeit, történelmi valóságában. 
Az ötvenes évek végén még volt szerencsém mocóként vitorlázni e 
gyönyörű hajóval. A szívem megdobban, ha látom a távolban fel-
tűnni klasszikus, kecses alakját. 

Az emlékezés a fent leírtak alapján kapcsolódik a víz éven tízéves 
jubileumához. Külön öröm számomra, hogy parányi betekintést 
adhat Almádi korabeli életébe, az akkor itt élt emberek jellemrajzá-
ba, a víz és a vitorlázás szeretetébe. 

Szabó Zoltán
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Könyvtárosok ajánlják
Előző havi könyvajánlónkat azzal zártam, hogy „a maradék 34 

könyvről legközelebb…” – s ez az alkalom elérkezett. 

1. Svájc

Johanna Spyrl: Heidi című gyerekregé-
nyét elég sokan olvasták, de nem biztos, 
hogy a felnőtt regények között e könyv-
nek kellett az országot képviselnie… Most 
azonban Pascal Mercier kárpótol bennün-
ket az Éjféli gyors Lisszabonba című alko-
tással. Nem is tudom, minek nevezzem. 
Aki a cím alapján úgy gondolja, hogy uta-
zás, az nem téved: utazás két különleges 
férfi életében. Az egyik egy berni latinpro-
fesszor, a másik egy tudós orvos, jórészt 
a Salazar-diktatúra Portugáliájában. A 
könyvet sokan Carlos Ruiz Zafón nagy sikerű könyvéhez, A szél 
árnyékához hasonlítják – nem véletlenül, de tán még annál is jobb!

2. Portugália

Ha már a gyors Lisszabonba visz, akkor 
nézzük ezt az országot! José Saramago: A 
kolostor regénye megérdemelt volna több 
olvasót a múlt évben: remek könyv, aján-
lom utólag is.

Most egy olyan történetet ajánlunk, 
amelyik egy sorozat 6. (!) kötete: Az ör-
dög keze című regény nem egyszerű kri-
mi: elemzi a gazdasági világválságok okait, 
megismerhetjük felelőseit és megláthat-
juk, mi várhat ránk a jövőben. Fikció – mégis nagyon hiteles és 
ezért ijesztő. A szerző, José Rodrigues dos Santos. 

3. Spanyolország

Mercier könyvét Zafón könyvéhez ha-
sonlítják, így nagyon is érthető, hogy a 
szomszéd országról írok. A szél árnyéká-t 
és az Elfeledett könyvek temetője sorozat 
további három kötetét sokan kölcsönzik, 
olvassák, így reklámoznom nem kell. Az 
idei évben Jaume Cabré művét ajánljuk, 
címe: Az én vétkem. Azt írta róla az egyik 
olvasója, hogy „Lehet kérni ajándékba!” 
Így igaz, sőt érdemes! Életregény. Sajá-
tossága a különleges történetmesélési 
módszer, a láthatatlan váltás: a jelenkori 
eseménysor a bekezdés vagy párbeszéd 
közepén átvált egy középkori, esetleg 
második világháborús történetbe, aztán 
egyik a másikba, majd újra vissza… És 
összeáll a történet.

4. Olaszország

Ferrante könyve szintén olvasottnak 
bizonyult, a Nápolyi regények sorozat 

kezdő köteteként. Aki szerette, az a második részt is megtalálja 
könyvtárunkban (Az új név története), sőt hamarosan megjelenik 
a harmadik rész is. (2019-ben pedig a záró kötet.) Most azonban 
egy más műfajhoz nyúltunk: Federico Baccomo azt kérdezi tőlünk, 
hogy akarunk-e tudni róla, ha hazudnak nekünk? Mert letölthető 
egy app a mobilra, amelyik kiírja a beérkező üzenet mellé, ha valaki 
épp hazudik. De jó ez nekünk? Emberi kapcsolatainknak?

5. Horvátország

Bevallom, hogy Miroslav Krleza csa-
ládregénye, a Glembay család nem volt 
a kedvencem, bár tudok olyan olvasót is, 
akinek igen. Nem vagyunk egyformák, 
s én ennek örülök. Az idei kínálatunk 
Dubravka Ugresic könyve, a Banyatanya. 
Triptichonszerű a szerkezete, három rész-
ből áll – központi téma a nőiség és az öre-
gedés. Humorral, megértéssel megírva. A 
záró fejezetben pedig a szláv mitológiák-
mesék boszorkányával, gyermekkorunk-
ból ismert Baba Jagával ismerkedhetünk meg olyan alapossággal, 
ahogy tán nem is szeretnénk.

6. Moldova

Az elmúlt évben elbeszélés antológiát 
ajánlottunk, amelyben Jon Druce: A szép 
siratóasszony című elbeszélése is szerepelt. 
Ezzel a címmel azonban megjelent egy 
Druce-kötet, s ezt nem hagyhattuk ki a 
válogatásból. Móricz, Tömörkény és Ta-
mási Áron jut róla eszünkbe, remek ala-
kokkal, akiket akár ismerhetünk is.

7. Ukrajna

Az én első helyezettem a múlt évből 
Andrej Kurkov: A halál és a pingvin című 
könyve. (A szerzőt a kritikusok a bulga-
kovi hagyományok folytatójának tartják. 
Erre ugyan nem gondoltam az olvasáskor, 
de örülök neki, hisz A Mester és Margarita 
az örök szerelem.) A Kijevben élő főhőst és 
pingvinjét elhagyva ismeretlen világba visz 
bennünket Marina és Szergej Gyacsenko 
a Metamorfózis trilógia első kötetével. 
Tarpa városában, a Speciális Technológiák 
Főiskoláján tanul egy csapat különleges 
képességgel rendelkező diák. Többek közt Alexandra, azaz Szaska 
is. Javaslom, hogy csak az olvassa el, aki nagyon nyitott a hihetetlen 
történetekre.

Továbbra is bíztatok mindenki, hogy gyűjtsön minden könyvből 
egy-egy macskát. Nem kell szereplőnek lennie, elég, ha csak fel-
bukkan valahol a szövegben. Ne felejtsék el felírni az adott könyv 
megfelelő oldalszámát! A résztvevők közt különdíjat sorsolunk ki!

A maradék 27 könyvről legközelebb… A Köszönjük, hogy ve-
lünk olvasnak! 

Fábiánné Sáray Anna

Október 27-én megnyitott a Bab Kávézó Balatonalmádiban, 
ahol különleges kávékat, teákat, süteményeket és szendvicseket 
lehet kapni. Egyelőre bevezető szakaszban jár a Specialty Ká-
vézó, folyamatos tesztelgetés folyik, hogy a vendégeket a leg-
jobb szendvicsekkel és süteményekkel fogadják. Ide bármikor 
jó betérni, reggel egy sütire a barátokkal, ebéd után egy kávéra 
vagy egy hosszú nap után a családdal egy teára, forró csokira. 
A megnyitó eseményen Szekeres Adrien fellépését élvezhették a 
vendégek, ennek alkalmával készült interjú a művésznővel.

„Engem a színpadon lehet megtalálni!”
Megváltozott a világ! Néhány éve még úgy volt, hogy egy alkotó 

szép lassan felépítette magát. Először fiatal tehetség volt, aztán – ha 
megvolt benne a szükséges plusz – berobbant az élvonalba. Jöttek 
a lemezek, a rádiók játszották a dalokat, később készültek a klipek, 
turnék, év végi nagy bulik. Manapság ez kissé másképpen alakul. A 
többség valamelyik valóságshowba oltott tehetségkutatóból érkezik, 
irgalmatlan népszerű lesz, és ezt az ismertséget, a hatalmas meg-
előlegezett bizalmat megpróbálja meghálálni. Ez néha sikerül, de 
általában nem. Ilyenkor jönnek az összeköltözős- és főzőműsorok, 
a kereskedelmi tévék reggeli beszélgetős bulvárpercei. Ideig-óráig ez 
is segítheti a dobogón kapaszkodást.

Szekeres Adrien az első csoport tagja. A legendás Sík Olga tanít-
ványa. Énekversenyek sikerekkel, majd a Hot Jazz Band vendégéne-
kesnője. EMeRTon díj, aztán az Unisex-szel jön a kiugrás. A rádiók 
„agyonjátsszák” az együttes dalait. 1997-ben az „Év énekesnője”. 
2000-ben kiszáll, a családjára koncentrál, majd 2006-ban elindítja 
szólókarrierjét, amely azóta is a csúcson tartja Adrient.

Persze ez a csúcs már más, mint régen. A rádiók már nem játsszák 
a dalait (csak a régieket), mert megragadtak a nyolcvanas-kilencve-
nes években. A zenés klubok helyére a romkocsmák léptek. A kö-
zönség azonban a ritkább alkalmakra is mozgósítható. A publikum 
ugyanis nem felejt!

Sosem hívtak főzőműsorokba?
Dehogynem. Csak van egy elképzelésem az életemről, a 

karrieremről. Én eldöntöttem, hogy mit szeretnék mondani, kinek 
szeretném ezt mondani, és hol és hogyan szeretném a gondolataimat 
elmondani. Ezért nincsenek nagy kilengések a pályámon. De ne 
érts félre, nem akarom előadni az „okos” nőt, akinek a főzőműsor 
derogál. Minden tiszteletem azoké, akik ezt a fajta műsortípust 
jól csinálják. Én nem tudnák szórakoztató műsorokban zsűrizni, 
vagy más bőrébe bújva énekelni. Egyszerűen ebben nem vagyok jó. 
Nem vagyok jópofa, amikor egy és fél percben meg kell szólalni, 
és valami vicceset vagy személyeset mondani magamról, vagy a 
családomról. Engem is megtalálnak ezekkel az ajánlatokkal. Egyszer 

egy főzőműsoron el is gondolkodtam. De aztán nemet mondtam. 
Jobb ez így! Inkább énekelek, az megy!

De azt mondják, hogy aki manapság nincs a televízióban vagy az 
interneten, az elveszett. Nem létezik a közönség számára…

Valóban ezt mondják. De én még a kilencvenes években épí-
tettem fel a karrierem. És azon dolgozom, hogy akik akkoriban 
megszerettek, ne csalódjanak bennem. Azok pedig megmutatják az 
ismerőseiknek a dalaimat, és úgy tűnik, hogy közülük is sokaknak 
tetszenek a munkáim. Igazából 2006 volt a vízválasztó az életem-
ben. Véget ért az Unisex, aztán gyerekeket vállaltam, és hat év után 
kiálltam egy Thália színházas koncertre, kamarazenekari kísérettel. 
Az egész szakma döbbenten nézte, hogy… Úristen, mekkorát fog 
ez a nő bukni! Két hét alatt ment el az összes jegy. Akkor leültem, 
és azt mondtam magamnak: na, akkor ennek van értelme, el lehet 
kezdeni. Az én hitvallásom: Olyat kell adni, ami nekem is fontos, 
másokat is megérinthet, és hosszan tartó élvezetet jelent. És rájöt-
tem, hogy talán erre képes vagyok.

Aztán jöttek az újabb sikerek. Énekeltél Tokody Ilonával, Andrea 
Bocellivel…

Ez két különböző csodás történet. Tokody Ilona megnézett en-
gem az Arénában. Nem is tudtam róla. Írt nekem egy gyönyörű 
sms-t, amiben dicsérte a munkámat. Találkoztunk, beszélgettünk. 
Én is elmentem megnézni a fellépéseit. Talán a beszélgetéseink is 
megváltoztak, bensőségesebbek lettek. Aztán elhívtam a Müpás 
koncertemre. Eljött.

A Bocelli egy másik történet. 
Felhívtak, hogy küldenék-e de-
móanyagot, mert a Bocelli me-
nedzsmentje szeretne egy magyar 
énekesnőt az itteni koncertjére. 
Küldtem néhány dalt, és hozzá-
csaptam egy operát. Hamarosan 
újra felhívtak, hogy a Bocelli en-
gem választott, de operát kéne 
énekelni. Először megijedtem, 
hogy „ajaj, én popénekesnő va-
gyok”. De azt mondták, sebaj. 
Fog ez menni. És ment. Talán 
azért, mert ezt az egészet nem 
akartam görcsösen.

És innentől kezdve mindegy, hogy egy kis balatonalmádi kávé-
ház megnyitóján vagyok, vagy egy nagy koncerten a Müpában, ki-
adok magamból mindent. Mert voltak itt a Bab kávézó színpada 
előtt (szemerkélő esőben), akik Budapestről, vagy Győrből jöttek 
el, hogy lássanak engem. És nem okozhatok csalódást. Nem azért, 
mert félek, hogy akkor többet nem jönnek. Egyszerűen amiatt, 
mert nekem ez ugyanolyan fontos. Adni akarok és kapni!

És még valami… Tudod miért vagyok itt? Azért mert ENGEM 
hívtak. Valakinek fontos vagyok. Nem egy négy oldalas listából vá-
lasztottak, ahol én vagyok legolcsóbb. Vagy láttak tegnap a tévében, 
és nem rontottam el a tejbegrízt. Felhívtak, és azt mondták, hogy 
mi téged nagyon szeretünk, és itt Almádiban is sokan kíváncsiak 
rád, gyere el.

Mi történik veled a következő hónapokban?
Előttem áll két kemény hónap ebben az évben sok-sok koncert-

tel, templomokban, művelődési házakban. Aztán jövő októberben 
újra MÜPA. Megjelenik egy DVD, amely a tavalyi Erkel színházas 

koncertemen készült. Az egyik tévécsatorna le is fogja adni. Nagy 
dolog. Énekelni fogok a tévében. Nem főzni. x

Interjú a Bab Kávézó megnyitó sztárfellépőjével, Szekeres Adriennel



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. december

Könyvtárosok ajánlják
Előző havi könyvajánlónkat azzal zártam, hogy „a maradék 34 

könyvről legközelebb…” – s ez az alkalom elérkezett. 

1. Svájc

Johanna Spyrl: Heidi című gyerekregé-
nyét elég sokan olvasták, de nem biztos, 
hogy a felnőtt regények között e könyv-
nek kellett az országot képviselnie… Most 
azonban Pascal Mercier kárpótol bennün-
ket az Éjféli gyors Lisszabonba című alko-
tással. Nem is tudom, minek nevezzem. 
Aki a cím alapján úgy gondolja, hogy uta-
zás, az nem téved: utazás két különleges 
férfi életében. Az egyik egy berni latinpro-
fesszor, a másik egy tudós orvos, jórészt 
a Salazar-diktatúra Portugáliájában. A 
könyvet sokan Carlos Ruiz Zafón nagy sikerű könyvéhez, A szél 
árnyékához hasonlítják – nem véletlenül, de tán még annál is jobb!

2. Portugália

Ha már a gyors Lisszabonba visz, akkor 
nézzük ezt az országot! José Saramago: A 
kolostor regénye megérdemelt volna több 
olvasót a múlt évben: remek könyv, aján-
lom utólag is.

Most egy olyan történetet ajánlunk, 
amelyik egy sorozat 6. (!) kötete: Az ör-
dög keze című regény nem egyszerű kri-
mi: elemzi a gazdasági világválságok okait, 
megismerhetjük felelőseit és megláthat-
juk, mi várhat ránk a jövőben. Fikció – mégis nagyon hiteles és 
ezért ijesztő. A szerző, José Rodrigues dos Santos. 

3. Spanyolország

Mercier könyvét Zafón könyvéhez ha-
sonlítják, így nagyon is érthető, hogy a 
szomszéd országról írok. A szél árnyéká-t 
és az Elfeledett könyvek temetője sorozat 
további három kötetét sokan kölcsönzik, 
olvassák, így reklámoznom nem kell. Az 
idei évben Jaume Cabré művét ajánljuk, 
címe: Az én vétkem. Azt írta róla az egyik 
olvasója, hogy „Lehet kérni ajándékba!” 
Így igaz, sőt érdemes! Életregény. Sajá-
tossága a különleges történetmesélési 
módszer, a láthatatlan váltás: a jelenkori 
eseménysor a bekezdés vagy párbeszéd 
közepén átvált egy középkori, esetleg 
második világháborús történetbe, aztán 
egyik a másikba, majd újra vissza… És 
összeáll a történet.

4. Olaszország

Ferrante könyve szintén olvasottnak 
bizonyult, a Nápolyi regények sorozat 

kezdő köteteként. Aki szerette, az a második részt is megtalálja 
könyvtárunkban (Az új név története), sőt hamarosan megjelenik 
a harmadik rész is. (2019-ben pedig a záró kötet.) Most azonban 
egy más műfajhoz nyúltunk: Federico Baccomo azt kérdezi tőlünk, 
hogy akarunk-e tudni róla, ha hazudnak nekünk? Mert letölthető 
egy app a mobilra, amelyik kiírja a beérkező üzenet mellé, ha valaki 
épp hazudik. De jó ez nekünk? Emberi kapcsolatainknak?

5. Horvátország

Bevallom, hogy Miroslav Krleza csa-
ládregénye, a Glembay család nem volt 
a kedvencem, bár tudok olyan olvasót is, 
akinek igen. Nem vagyunk egyformák, 
s én ennek örülök. Az idei kínálatunk 
Dubravka Ugresic könyve, a Banyatanya. 
Triptichonszerű a szerkezete, három rész-
ből áll – központi téma a nőiség és az öre-
gedés. Humorral, megértéssel megírva. A 
záró fejezetben pedig a szláv mitológiák-
mesék boszorkányával, gyermekkorunk-
ból ismert Baba Jagával ismerkedhetünk meg olyan alapossággal, 
ahogy tán nem is szeretnénk.

6. Moldova

Az elmúlt évben elbeszélés antológiát 
ajánlottunk, amelyben Jon Druce: A szép 
siratóasszony című elbeszélése is szerepelt. 
Ezzel a címmel azonban megjelent egy 
Druce-kötet, s ezt nem hagyhattuk ki a 
válogatásból. Móricz, Tömörkény és Ta-
mási Áron jut róla eszünkbe, remek ala-
kokkal, akiket akár ismerhetünk is.

7. Ukrajna

Az én első helyezettem a múlt évből 
Andrej Kurkov: A halál és a pingvin című 
könyve. (A szerzőt a kritikusok a bulga-
kovi hagyományok folytatójának tartják. 
Erre ugyan nem gondoltam az olvasáskor, 
de örülök neki, hisz A Mester és Margarita 
az örök szerelem.) A Kijevben élő főhőst és 
pingvinjét elhagyva ismeretlen világba visz 
bennünket Marina és Szergej Gyacsenko 
a Metamorfózis trilógia első kötetével. 
Tarpa városában, a Speciális Technológiák 
Főiskoláján tanul egy csapat különleges 
képességgel rendelkező diák. Többek közt Alexandra, azaz Szaska 
is. Javaslom, hogy csak az olvassa el, aki nagyon nyitott a hihetetlen 
történetekre.

Továbbra is bíztatok mindenki, hogy gyűjtsön minden könyvből 
egy-egy macskát. Nem kell szereplőnek lennie, elég, ha csak fel-
bukkan valahol a szövegben. Ne felejtsék el felírni az adott könyv 
megfelelő oldalszámát! A résztvevők közt különdíjat sorsolunk ki!

A maradék 27 könyvről legközelebb… A Köszönjük, hogy ve-
lünk olvasnak! 

Fábiánné Sáray Anna

Október 27-én megnyitott a Bab Kávézó Balatonalmádiban, 
ahol különleges kávékat, teákat, süteményeket és szendvicseket 
lehet kapni. Egyelőre bevezető szakaszban jár a Specialty Ká-
vézó, folyamatos tesztelgetés folyik, hogy a vendégeket a leg-
jobb szendvicsekkel és süteményekkel fogadják. Ide bármikor 
jó betérni, reggel egy sütire a barátokkal, ebéd után egy kávéra 
vagy egy hosszú nap után a családdal egy teára, forró csokira. 
A megnyitó eseményen Szekeres Adrien fellépését élvezhették a 
vendégek, ennek alkalmával készült interjú a művésznővel.

„Engem a színpadon lehet megtalálni!”
Megváltozott a világ! Néhány éve még úgy volt, hogy egy alkotó 

szép lassan felépítette magát. Először fiatal tehetség volt, aztán – ha 
megvolt benne a szükséges plusz – berobbant az élvonalba. Jöttek 
a lemezek, a rádiók játszották a dalokat, később készültek a klipek, 
turnék, év végi nagy bulik. Manapság ez kissé másképpen alakul. A 
többség valamelyik valóságshowba oltott tehetségkutatóból érkezik, 
irgalmatlan népszerű lesz, és ezt az ismertséget, a hatalmas meg-
előlegezett bizalmat megpróbálja meghálálni. Ez néha sikerül, de 
általában nem. Ilyenkor jönnek az összeköltözős- és főzőműsorok, 
a kereskedelmi tévék reggeli beszélgetős bulvárpercei. Ideig-óráig ez 
is segítheti a dobogón kapaszkodást.

Szekeres Adrien az első csoport tagja. A legendás Sík Olga tanít-
ványa. Énekversenyek sikerekkel, majd a Hot Jazz Band vendégéne-
kesnője. EMeRTon díj, aztán az Unisex-szel jön a kiugrás. A rádiók 
„agyonjátsszák” az együttes dalait. 1997-ben az „Év énekesnője”. 
2000-ben kiszáll, a családjára koncentrál, majd 2006-ban elindítja 
szólókarrierjét, amely azóta is a csúcson tartja Adrient.

Persze ez a csúcs már más, mint régen. A rádiók már nem játsszák 
a dalait (csak a régieket), mert megragadtak a nyolcvanas-kilencve-
nes években. A zenés klubok helyére a romkocsmák léptek. A kö-
zönség azonban a ritkább alkalmakra is mozgósítható. A publikum 
ugyanis nem felejt!

Sosem hívtak főzőműsorokba?
Dehogynem. Csak van egy elképzelésem az életemről, a 

karrieremről. Én eldöntöttem, hogy mit szeretnék mondani, kinek 
szeretném ezt mondani, és hol és hogyan szeretném a gondolataimat 
elmondani. Ezért nincsenek nagy kilengések a pályámon. De ne 
érts félre, nem akarom előadni az „okos” nőt, akinek a főzőműsor 
derogál. Minden tiszteletem azoké, akik ezt a fajta műsortípust 
jól csinálják. Én nem tudnák szórakoztató műsorokban zsűrizni, 
vagy más bőrébe bújva énekelni. Egyszerűen ebben nem vagyok jó. 
Nem vagyok jópofa, amikor egy és fél percben meg kell szólalni, 
és valami vicceset vagy személyeset mondani magamról, vagy a 
családomról. Engem is megtalálnak ezekkel az ajánlatokkal. Egyszer 

egy főzőműsoron el is gondolkodtam. De aztán nemet mondtam. 
Jobb ez így! Inkább énekelek, az megy!

De azt mondják, hogy aki manapság nincs a televízióban vagy az 
interneten, az elveszett. Nem létezik a közönség számára…

Valóban ezt mondják. De én még a kilencvenes években épí-
tettem fel a karrierem. És azon dolgozom, hogy akik akkoriban 
megszerettek, ne csalódjanak bennem. Azok pedig megmutatják az 
ismerőseiknek a dalaimat, és úgy tűnik, hogy közülük is sokaknak 
tetszenek a munkáim. Igazából 2006 volt a vízválasztó az életem-
ben. Véget ért az Unisex, aztán gyerekeket vállaltam, és hat év után 
kiálltam egy Thália színházas koncertre, kamarazenekari kísérettel. 
Az egész szakma döbbenten nézte, hogy… Úristen, mekkorát fog 
ez a nő bukni! Két hét alatt ment el az összes jegy. Akkor leültem, 
és azt mondtam magamnak: na, akkor ennek van értelme, el lehet 
kezdeni. Az én hitvallásom: Olyat kell adni, ami nekem is fontos, 
másokat is megérinthet, és hosszan tartó élvezetet jelent. És rájöt-
tem, hogy talán erre képes vagyok.

Aztán jöttek az újabb sikerek. Énekeltél Tokody Ilonával, Andrea 
Bocellivel…

Ez két különböző csodás történet. Tokody Ilona megnézett en-
gem az Arénában. Nem is tudtam róla. Írt nekem egy gyönyörű 
sms-t, amiben dicsérte a munkámat. Találkoztunk, beszélgettünk. 
Én is elmentem megnézni a fellépéseit. Talán a beszélgetéseink is 
megváltoztak, bensőségesebbek lettek. Aztán elhívtam a Müpás 
koncertemre. Eljött.

A Bocelli egy másik történet. 
Felhívtak, hogy küldenék-e de-
móanyagot, mert a Bocelli me-
nedzsmentje szeretne egy magyar 
énekesnőt az itteni koncertjére. 
Küldtem néhány dalt, és hozzá-
csaptam egy operát. Hamarosan 
újra felhívtak, hogy a Bocelli en-
gem választott, de operát kéne 
énekelni. Először megijedtem, 
hogy „ajaj, én popénekesnő va-
gyok”. De azt mondták, sebaj. 
Fog ez menni. És ment. Talán 
azért, mert ezt az egészet nem 
akartam görcsösen.

És innentől kezdve mindegy, hogy egy kis balatonalmádi kávé-
ház megnyitóján vagyok, vagy egy nagy koncerten a Müpában, ki-
adok magamból mindent. Mert voltak itt a Bab kávézó színpada 
előtt (szemerkélő esőben), akik Budapestről, vagy Győrből jöttek 
el, hogy lássanak engem. És nem okozhatok csalódást. Nem azért, 
mert félek, hogy akkor többet nem jönnek. Egyszerűen amiatt, 
mert nekem ez ugyanolyan fontos. Adni akarok és kapni!

És még valami… Tudod miért vagyok itt? Azért mert ENGEM 
hívtak. Valakinek fontos vagyok. Nem egy négy oldalas listából vá-
lasztottak, ahol én vagyok legolcsóbb. Vagy láttak tegnap a tévében, 
és nem rontottam el a tejbegrízt. Felhívtak, és azt mondták, hogy 
mi téged nagyon szeretünk, és itt Almádiban is sokan kíváncsiak 
rád, gyere el.

Mi történik veled a következő hónapokban?
Előttem áll két kemény hónap ebben az évben sok-sok koncert-

tel, templomokban, művelődési házakban. Aztán jövő októberben 
újra MÜPA. Megjelenik egy DVD, amely a tavalyi Erkel színházas 

koncertemen készült. Az egyik tévécsatorna le is fogja adni. Nagy 
dolog. Énekelni fogok a tévében. Nem főzni. x

Interjú a Bab Kávézó megnyitó sztárfellépőjével, Szekeres Adriennel
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Olvasói levél
Őszirózsatenger a kút felett 

Vörösberényben, az Ady Endre és a Malomvölgyi utca találko-
zásánál van egy lebetonozott és bekerített kút, 13 négyzetméternyi 
területen. Évek óta gondozatlan volt. Tavaly ősszel elhatároztam, 
hogy örökbe fogadom, gondozás céljából, s nagy örömömre a kör-
nyék lakói csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Tehát már egy 
éve elindult a kút virágosításának folyamata. Tavaszra már csodás 

virágok nyíltak a kút területén. Rácz Józsefék nyár elején ősziró-
zsákat adományoztak, s májustól ezek is díszítették a területet. 
Ráczék azonban az öntözésben is szerepelt vállaltak, kiegészítve a 
Városgondokság munkáját, így a virágok minden nap kaptak vizet. 
Az őszirózsák beborították a területet és teljes pompában virágoz-
tak egész nyáron. Ezzel a kút a környék egyik gyöngyszeme lett. 
Példaként ajánlom mindenkinek ezt a kezdeményezést, hiszen a 
városban több helyen is van hasonló, jelenleg gondozatlan terület, 
amely megérdemelné az ott lakók gondoskodását. Kis erőfeszítéssel 
és összefogással ilyen csodát lehet teremteni. Siker esetén a Virá-
gos Vörösberényért vagy akár a Virágos Balatonalmádiért címet is 
kiérdemelhetnénk. Kérünk tehát mindenkit, hogy a tavaszi virág-
ültetéskor ne feledkezzenek meg erről, hiszen bárki meríthet a mi 
példánkból. 

Csalló Róbert 

1 évesek lettünk!

Első születésnapját ünnepelte 2018. november 19-én a Re-for-
máló Egyesület által országosan működtetett Enni Adok-Enni Ka-
pok ételdoboz, mely Balatonalmádiban 2017. november 19-én egy 
hűvös, de szép napsütéses napon lett kihelyezve a Laposa Dániel 
utca 7.szám alatti Virág Étterem kerítésére.

„2017. November 19-én körülbelül reggel 9 óra tájékán jött a te-
lefon… hamarosan megérkezünk Balatonalmádiba. Azon mód kap-
tam magam és elindultam a kis utcába, ami a gyönyörű Szent Ignác 
Katolikus templommal szemben található, ahol bár már évek óta 
laktam Almádi lakosként, sosem jártam. Kiszálltam az autóból és 
megláttam két életvidám hölgyet és egy urat, akik addigra már szor-
gosan pakoltak ki a kocsiból, hogy felhelyezzék az étterem kerítésére 
az ételdobozt. A két hölgy személyében a Re-formáló Egyesület ala-
pítóit tisztelhettem, Smudláné Fazekas Gitkát és Kállai Kornéliát. 
Ők voltak, akiket felkerestem még a nyáron, hogy ebbe a városba, 
Balatonalmádi városába is biztos elkelne egy ilyen jellegű segítség, 
hogy ételt adjuk azoknak az embertársainknak, akik rosszabb anyagi 
helyzetben élnek, és ezt szeretném megvalósítani. Nagyon kedvesek 
és közvetlenek voltak az első perctől kezdve. Felkerült az ételdoboz 
a helyére, belekerültek az általunk vitt első tartós élelmiszerek. Attól 
a naptól kezdve, azóta is, minden nap ételt adunk… mindenkinek, 

aki szükségét érzi. Egymástól teljesen független emberek lettek ön-
kéntes társak, akik korábbról talán nem is ismerték egymást. Egy jó 
ügy kapcsán csapattá kovácsolódtunk és mindennap, hétvégén is, 
és reggel is és este is, végezzük a ételdoboz tisztántartását, és ételt 
rakunk bele. Mikor ez a kezdeményezés megvalósult, nekem nem 
voltak elvárásaim. Még csak határidőt sem szabtam ki, hogy meddig 
és hogyan fog ez a dolog működni. Egyáltalán működni fog? Carpe 
Diem alapon csak teltek a napok és eljutottunk oda, hogy most 
már eltelt egy év. És itt vagyunk. Megismertek minket az emberek, 
talán meg is kedveltek, talán hiányoznánk, ha nem lennénk… Ételt 
osztottunk, a hideg téli hónapokban főtt ételt, meleg teát raktunk 
a dobozba, hogy átmelegedjenek picit azok az embertársaink, akik 
az utcán töltötték a napokat. Egy dolog biztos. Az önkéntes társak 
nélkül ez nem ment volna. Itt szeretném ezúton is megköszönni ne-
kik, hogy részt vesznek ebben. Önzetlen segítőkészségük nélkül már 
nem működnénk. Köszönöm a Virág Étterem vezetőinek, Szabóné 
Kovács Andreának és Szabó Tamásnak, hogy lehetővé tették, hogy 
a kerítésükön kihelyezésre kerülhessen az ételdoboz. Köszönöm va-
lamennyi Almádi lakosnak, akik megismertek minket ebben az egy 
évben, hogy adományaikkal (tartós élelmiszer, ételtároló dobozok, 
idény gyümölcsök, szendvicsek) segítették a munkánkat. Köszö-
nöm az adományozó boltoknak, pékségeknek, zöldség-gyümölcs 
üzletnek, hogy egész évben adományaikkal támogattak bennün-
ket. Köszönöm a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi 
Csoportjának a segítséget és a támogatást. S végül, de nem utolsó 
sorban köszönöm a Balatonalmádi Magocskák Óvoda vezetőinek, 
ovisainak és szüleiknek, hogy pár alakommal örökbe fogadták az 
ételdobozt és rengeteg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze számunk-
ra. Bízom benne, hogy a jövőben is fogjuk tudni tovább folytatni 
ezt a tevékenységet. Mert segíteni Jó. „ 

Verrasztó Andrea önkéntes, Re-formáló Egyesület önkéntes civil 
csoportjának tagja

Október első szombatján folytatódott a Veszprém Megyei Darts 
bajnokság a balatonszőlősi fordulóval. AZ ADC színeiben Kalo-
csa Zoltán, Kalocsa Attila, Eigner József és Hebling Gergő indult. 
Hebling Gergőnek ez volt az első versenye az ADC színeiben, nagy-
szerű játékával meglepte a mezőnyt és elhozta az utánpótlás forduló 
ezüst érmét. Lendülete itt nem szakadt meg, elindult a felnőttek 
között is, ahol a 3. helyig menetelt. 

Az ADC eredményei a fordulón: 
• Kalocsa Zoltán 2. hely, 
• Hebling Gergő utánpótlás 2. hely, felnőtt 3. hely,
• Kalocsa Attila: 9. hely, 
• Eigner József: 9. hely, 
• Kalocsa Zoltán – Kalocsa Attila: páros verseny 2. hely,
• Eigner József – Hebling Gergő: páros verseny 9. hely.
Október hónap utolsó szombatján is maradt elfoglaltsága az ADC 

csapatának a megyei bajnokság zirci fordulóján, amely a 2018. évi 
sorozat utolsó állomása volt. 
Eredményeink:

• Kalocsa Zoltán 5. hely, 
• Kalocsa Attila: 5. hely, 
• Zaka Péter: 9. hely,
• Eigner József: 17. hely, 
• Hebling Gergő 17. hely,
• Kalocsa Zoltán – Kalocsa Attila: páros verseny 2. hely,
• Eigner József – Zaka Péter: páros verseny 9. hely. 

Ezúton szeretném megköszönni az ADC versenyzőinek és csa-
patának a 2018. évi nagyszerű szereplést, a családtagoknak a sok 
türelmet és a szurkolóknak a buzdítást. A csapat nevében köszönjük 
a sok önzetlen segítséget, amit kaptunk az Almádi Darts Club elin-
dításakor és az év során. 

Benesch Zoltán, elnök

80 évesen is aktív az almádi 
asztaliteniszező

Almádi polgártársunk Bubálik Sándor 2018 november 11-én töl-
tötte be nyolcvanadik életévét, amihez gratulálunk! Csaknem het-
ven éves sportpályafutással a háta mögött, baráti társaságával még 
mindig hetente több órát pingpongozik változatlan erővel és lelke-
sedéssel. Az egykori Bakony Művek villamosmérnöke céges csapa-
tával a kilencvenes években hatszor lett megyei bajnok, csupán az 
utazási nehézségek miatt nem vállalták az NB III-ban való szerep-
lést. Nagy meglepetésben volt része, amikor pingpongtermükben a 
kétszeres világbajnok, Klampár Tibor is megtisztelte látogatásával 
a senior sportembert, sőt párost is játszottak. A Klampár-Bubálik 
páros – egy életre szóló emlék marad számára.

Még sok izgalmas meccset kívánunk Sándornak, aki                                      

Mikor egy álom valóra válik
Takáts Boglárka kiskora óta kitartó, odaadó szorgalommal  jár 

Fit Kid edzésekre. Célja és nagy  álma vált valóra  a Bibioneba meg-
rendezett Fit Kid Európa - bajnokságon . Első helyezést ért el „B” 
kategóriában.

Osztálytársai,  a Vörösberényi Általános Iskola  4.b tanulói , na-
gyon büszkék rá ! Gratulálunk!

bebizonyította, hogy ebben a sportágban sem számít a kor, s szeret-
nénk 90. születésnapján is a zöld asztal mellett felköszönteni!
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Olvasói levél
Őszirózsatenger a kút felett 

Vörösberényben, az Ady Endre és a Malomvölgyi utca találko-
zásánál van egy lebetonozott és bekerített kút, 13 négyzetméternyi 
területen. Évek óta gondozatlan volt. Tavaly ősszel elhatároztam, 
hogy örökbe fogadom, gondozás céljából, s nagy örömömre a kör-
nyék lakói csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Tehát már egy 
éve elindult a kút virágosításának folyamata. Tavaszra már csodás 

virágok nyíltak a kút területén. Rácz Józsefék nyár elején ősziró-
zsákat adományoztak, s májustól ezek is díszítették a területet. 
Ráczék azonban az öntözésben is szerepelt vállaltak, kiegészítve a 
Városgondokság munkáját, így a virágok minden nap kaptak vizet. 
Az őszirózsák beborították a területet és teljes pompában virágoz-
tak egész nyáron. Ezzel a kút a környék egyik gyöngyszeme lett. 
Példaként ajánlom mindenkinek ezt a kezdeményezést, hiszen a 
városban több helyen is van hasonló, jelenleg gondozatlan terület, 
amely megérdemelné az ott lakók gondoskodását. Kis erőfeszítéssel 
és összefogással ilyen csodát lehet teremteni. Siker esetén a Virá-
gos Vörösberényért vagy akár a Virágos Balatonalmádiért címet is 
kiérdemelhetnénk. Kérünk tehát mindenkit, hogy a tavaszi virág-
ültetéskor ne feledkezzenek meg erről, hiszen bárki meríthet a mi 
példánkból. 

Csalló Róbert 

1 évesek lettünk!

Első születésnapját ünnepelte 2018. november 19-én a Re-for-
máló Egyesület által országosan működtetett Enni Adok-Enni Ka-
pok ételdoboz, mely Balatonalmádiban 2017. november 19-én egy 
hűvös, de szép napsütéses napon lett kihelyezve a Laposa Dániel 
utca 7.szám alatti Virág Étterem kerítésére.

„2017. November 19-én körülbelül reggel 9 óra tájékán jött a te-
lefon… hamarosan megérkezünk Balatonalmádiba. Azon mód kap-
tam magam és elindultam a kis utcába, ami a gyönyörű Szent Ignác 
Katolikus templommal szemben található, ahol bár már évek óta 
laktam Almádi lakosként, sosem jártam. Kiszálltam az autóból és 
megláttam két életvidám hölgyet és egy urat, akik addigra már szor-
gosan pakoltak ki a kocsiból, hogy felhelyezzék az étterem kerítésére 
az ételdobozt. A két hölgy személyében a Re-formáló Egyesület ala-
pítóit tisztelhettem, Smudláné Fazekas Gitkát és Kállai Kornéliát. 
Ők voltak, akiket felkerestem még a nyáron, hogy ebbe a városba, 
Balatonalmádi városába is biztos elkelne egy ilyen jellegű segítség, 
hogy ételt adjuk azoknak az embertársainknak, akik rosszabb anyagi 
helyzetben élnek, és ezt szeretném megvalósítani. Nagyon kedvesek 
és közvetlenek voltak az első perctől kezdve. Felkerült az ételdoboz 
a helyére, belekerültek az általunk vitt első tartós élelmiszerek. Attól 
a naptól kezdve, azóta is, minden nap ételt adunk… mindenkinek, 

aki szükségét érzi. Egymástól teljesen független emberek lettek ön-
kéntes társak, akik korábbról talán nem is ismerték egymást. Egy jó 
ügy kapcsán csapattá kovácsolódtunk és mindennap, hétvégén is, 
és reggel is és este is, végezzük a ételdoboz tisztántartását, és ételt 
rakunk bele. Mikor ez a kezdeményezés megvalósult, nekem nem 
voltak elvárásaim. Még csak határidőt sem szabtam ki, hogy meddig 
és hogyan fog ez a dolog működni. Egyáltalán működni fog? Carpe 
Diem alapon csak teltek a napok és eljutottunk oda, hogy most 
már eltelt egy év. És itt vagyunk. Megismertek minket az emberek, 
talán meg is kedveltek, talán hiányoznánk, ha nem lennénk… Ételt 
osztottunk, a hideg téli hónapokban főtt ételt, meleg teát raktunk 
a dobozba, hogy átmelegedjenek picit azok az embertársaink, akik 
az utcán töltötték a napokat. Egy dolog biztos. Az önkéntes társak 
nélkül ez nem ment volna. Itt szeretném ezúton is megköszönni ne-
kik, hogy részt vesznek ebben. Önzetlen segítőkészségük nélkül már 
nem működnénk. Köszönöm a Virág Étterem vezetőinek, Szabóné 
Kovács Andreának és Szabó Tamásnak, hogy lehetővé tették, hogy 
a kerítésükön kihelyezésre kerülhessen az ételdoboz. Köszönöm va-
lamennyi Almádi lakosnak, akik megismertek minket ebben az egy 
évben, hogy adományaikkal (tartós élelmiszer, ételtároló dobozok, 
idény gyümölcsök, szendvicsek) segítették a munkánkat. Köszö-
nöm az adományozó boltoknak, pékségeknek, zöldség-gyümölcs 
üzletnek, hogy egész évben adományaikkal támogattak bennün-
ket. Köszönöm a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balatonalmádi 
Csoportjának a segítséget és a támogatást. S végül, de nem utolsó 
sorban köszönöm a Balatonalmádi Magocskák Óvoda vezetőinek, 
ovisainak és szüleiknek, hogy pár alakommal örökbe fogadták az 
ételdobozt és rengeteg tartós élelmiszert gyűjtöttek össze számunk-
ra. Bízom benne, hogy a jövőben is fogjuk tudni tovább folytatni 
ezt a tevékenységet. Mert segíteni Jó. „ 

Verrasztó Andrea önkéntes, Re-formáló Egyesület önkéntes civil 
csoportjának tagja

Október első szombatján folytatódott a Veszprém Megyei Darts 
bajnokság a balatonszőlősi fordulóval. AZ ADC színeiben Kalo-
csa Zoltán, Kalocsa Attila, Eigner József és Hebling Gergő indult. 
Hebling Gergőnek ez volt az első versenye az ADC színeiben, nagy-
szerű játékával meglepte a mezőnyt és elhozta az utánpótlás forduló 
ezüst érmét. Lendülete itt nem szakadt meg, elindult a felnőttek 
között is, ahol a 3. helyig menetelt. 

Az ADC eredményei a fordulón: 
• Kalocsa Zoltán 2. hely, 
• Hebling Gergő utánpótlás 2. hely, felnőtt 3. hely,
• Kalocsa Attila: 9. hely, 
• Eigner József: 9. hely, 
• Kalocsa Zoltán – Kalocsa Attila: páros verseny 2. hely,
• Eigner József – Hebling Gergő: páros verseny 9. hely.
Október hónap utolsó szombatján is maradt elfoglaltsága az ADC 

csapatának a megyei bajnokság zirci fordulóján, amely a 2018. évi 
sorozat utolsó állomása volt. 
Eredményeink:

• Kalocsa Zoltán 5. hely, 
• Kalocsa Attila: 5. hely, 
• Zaka Péter: 9. hely,
• Eigner József: 17. hely, 
• Hebling Gergő 17. hely,
• Kalocsa Zoltán – Kalocsa Attila: páros verseny 2. hely,
• Eigner József – Zaka Péter: páros verseny 9. hely. 

Ezúton szeretném megköszönni az ADC versenyzőinek és csa-
patának a 2018. évi nagyszerű szereplést, a családtagoknak a sok 
türelmet és a szurkolóknak a buzdítást. A csapat nevében köszönjük 
a sok önzetlen segítséget, amit kaptunk az Almádi Darts Club elin-
dításakor és az év során. 

Benesch Zoltán, elnök

80 évesen is aktív az almádi 
asztaliteniszező

Almádi polgártársunk Bubálik Sándor 2018 november 11-én töl-
tötte be nyolcvanadik életévét, amihez gratulálunk! Csaknem het-
ven éves sportpályafutással a háta mögött, baráti társaságával még 
mindig hetente több órát pingpongozik változatlan erővel és lelke-
sedéssel. Az egykori Bakony Művek villamosmérnöke céges csapa-
tával a kilencvenes években hatszor lett megyei bajnok, csupán az 
utazási nehézségek miatt nem vállalták az NB III-ban való szerep-
lést. Nagy meglepetésben volt része, amikor pingpongtermükben a 
kétszeres világbajnok, Klampár Tibor is megtisztelte látogatásával 
a senior sportembert, sőt párost is játszottak. A Klampár-Bubálik 
páros – egy életre szóló emlék marad számára.

Még sok izgalmas meccset kívánunk Sándornak, aki                                      

Mikor egy álom valóra válik
Takáts Boglárka kiskora óta kitartó, odaadó szorgalommal  jár 

Fit Kid edzésekre. Célja és nagy  álma vált valóra  a Bibioneba meg-
rendezett Fit Kid Európa - bajnokságon . Első helyezést ért el „B” 
kategóriában.

Osztálytársai,  a Vörösberényi Általános Iskola  4.b tanulói , na-
gyon büszkék rá ! Gratulálunk!

bebizonyította, hogy ebben a sportágban sem számít a kor, s szeret-
nénk 90. születésnapján is a zöld asztal mellett felköszönteni!
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A köpeny másik fele
Beszámoló és emlékmorzsák a szombathelyi Szent Márton 

Kórustalálkozóról

Szombathely (Savaria) szülötte a „gallok apostolaként” emle-
getett szent, nevezett Márton püspök. Mária mellett ő Magyar-
ország legfőbb védelmezője, miután Szent István a királyságát 
Szent Márton oltalma alá helyezte. A neki szentelt szombathelyi 
templom plébánosa, Schauermann János főtisztelendő úr nyi-
totta meg a Szent Márton-templomot november 18-án a szent 
tiszteletére tartott kórushangverseny résztvevői és hallgatósága 
előtt. A négy fellépő együttes között szerepelt Balatonalmádi 
Város Vegyeskara is.

Nekünk, magyaroknak a köpönyegről három dolog jut eszünkbe: 
az első, hogy eső után mit sem ér; aztán vannak, akik kifordítják-
befordítják, változó érdekeik szerint; s talán Szent Márton irgalmas 
cselekedetéről sem feledkeztünk meg teljesen, hogy széthasított 
köpönyegének felét egy didergő koldusra terítette. Három maga-
tartásforma lenyomatát látjuk a népi szólásokban és a legendában: 
az ostoba ember elkésett védekezését, a magát ravasznak gondoló 
ügyeskedését és a mások baját enyhíteni akaró adakozóét. Nagyon 
mély igazság rejlik abban, hogy a köpönyegnek nemcsak színe és 
visszája van, hanem felosztható/megosztható az irgalmasság szem-
pontjából is.

Úgy tapasztaltam, hogy a szombathelyi kórustalálkozó ötlete, 
szellemisége és felcsendülő hangjai ebből a Szent Márton-i (fél)
köpenyből bújtak ki, emlékeztetve a javak szétosztásának köteles-
ségére. Mert az is adakozik, aki szépséget oszt, közkinccsé teszi te-
hetségének és szorgalmának eredményét. A Szentkirályszabadjáról 
érkezett Gaudium avatta fel, vezette be a 2018-as kórustalálkozót 
(karnagy: Pusker János). A tiszta szólóének és a kamarakórus ki-
egyensúlyozott hangzása méltó nyitány volt. Balatonalmádi Város 
Vegyeskara némi elfogódottsággal kezdett, amely lassan oldódott. 
De minden jó, ha a vége jó: levonulásukat vastaps kísérte (karnagy: 
Kovácsné Nagy Márta). Az esztergomi ferences gimnázium fiúkó-
rusa erőteljes hangzást produkált, karnagyuk (Pálmai Árpád) szólót 
énekelt, és műsorukat bő kommentárokkal tűzdelte meg. Utoljára 
a Szent Márton Városi Kórus mutatkozott be (karnagyok: Bánó 
Zoltán és Horváth Imre). Létszámában és hangzásában is a délután 
„erő-nyerőjének” bizonyult. A végén az egyesített kar Palestrina Jesu 
Rex admirabilisát énekelte Kovácsné Nagy Márta vezényletével, 
amely monumentalitásával megkoronázta a kórustalálkozót.

A találkozó meglepetését/ajándékát a balatonalmádiak szolgáltat-
ták. Ugyanis a műsoruk második darabjaként előadott Szent Már-
ton himnuszt Józsa Tamás fiatal zeneszerző kifejezetten erre az alka-

lomra komponálta. Ezzel a kórusművel tisztelgett a szent emléke és 
a házigazdák előtt. Az ősbemutató igazi zenei ínyencséget jelentett. 
A klasszikus elemeket is felhasználó modern hangzás (bár ez a ki-
fejezés gyanúsan tartalmatlan) „naprakésszé” tette a szentet. Akár 
a Legenda Aurea, akár Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzát 
olvassuk, a haldokló Szent Márton kétségei és Krisztusban megta-
lált bizonyossága a legmaibbként értelmezhető lélekállapota Tours 
püspökének. A Krisztusra tekintő halálközelség és a maradni akarás 
vívódik itt, majd a szépen feloldott kétség a kiengesztelődésben pi-
hen el. Ám a hallgatóság inkább a lendületes, orgonabúgású vastag 
akkordokra volt érzékeny, az effajta cizelláltság talán fárasztotta.

Józsa Tamás kórusművének ősbemutatója így némiképp elsikkadt 
a szépség mindenfelől áradó, gazdag kínálatában. Ami viszont ismét 
feltűnést keltett, az a balatonalmádi kórus repertoárjának változa-
tossága. Ez külön terhet ró a karnagyra és a dalosokra is, hiszen a 
sokoldalú hangzás figyelemmegosztást és stílusérzéket kíván. Rég le 
akartam írni, de itt most különösen indokolt, hogy szóba hozzam; 
az amatőr kórusok két utat választhatnak: vagy egy soha el nem ér-
hető professzionális hangzásra törekednek, vagy (a kórusmozgalom 
lényegét jelentő) örömzenét művelnek a legjobb tudásuk szerint. A 
maguk és mások igényes szórakoztatására. A balatonalmádiaknál e 
tekintetben még nem láttam/hallottam jobb társulatot a környéken.

A vendéglátóknak külön köszönet a városnéző sétáért (elkelt vol-
na Márton fél köpenye, mert kirázott bennünket a hideg), és az esti 
bőséges svédasztalért. Fárasztó és szép nap volt a november 18-i. 
A buszon odafelé beéneklés, visszaúton tábortűzi nóták. A méltó 
hangkatedrálisok után kis rőzsedalok. Na, hát erről beszéltem.

Kovács Imre Attila

Fodorné László Mária kiállítása december 5-ig volt látható a Pan-
nóniában. Akinek nem állt módjában megtekinteni – vagy épp ked-
vet kapott hozzá -, az Budapesten, a Vigadóban is megcsodálhatja 
Marika életmű kiállítását 2019. február 9-től április 21-ig.

Ünnepekre készülve
Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt talál-

kozhatunk az ünnep közeledtét idéző díszítésekkel, reklámokkal, 
felhívásokkal. 
Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mellett a lelkünk fel-
készítésére is kiterjed? Vajon elgondolkodunk azon, milyen jót 
vagy kevésbé jót tettünk az év során, mennyi örömöt adtunk sze-
retteinknek, vagy hányszor bántottuk meg őket.

Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő 
évbe való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett aján-
déknál. 

Az elmaradt öleléséket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szív-
ből jövő mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel igen!

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

Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek nemcsak a boldog ol-
dalukat mutatják meg! Gyakran találkozunk a szeretet, megértés 
hiányát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal. Ezekben 
az esetekben szinte mindig jelen van az alkoholfogyasztás negatív 
hatása is. 

Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat elő! Az alkoholt fo-
gyasztó ember belátó-képessége korlátozott, legyen idős vagy fi-
atal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szervezetben a viselkedés 
kontrolálhatóságát csökkenti, magyarul nem hat ránk a józan 
eszünk. Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszabadulnak az indulatok, 
és máris kész a családi, a barátok, szomszédok, idegenek közötti 
vita, ami akár tettlegességig is fajulhat.

Tipikus helyzet, hogy egy ittas személy közterületen vagy egy 
szórakozóhelyen viselkedésével zavarja, zaklatja a többi embert. 
Ezt a garázda viselkedést bizony ismeri a Büntető Törvénykönyv 
is! Ha már három ember együtt követi el ezt, a közösség rendjét, 
nyugalmát zavaró tettet, csoportos garázdaságról beszélünk, ami 
már minősített eset, és szigorúbb büntetés jár érte. Jellemzően 
alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmény még a rongálás, 
amely különösen a fiatalabb korosztálynál fordul elő. Nincs olyan 
Szilveszter, hogy ne történjen intézkedés ilyen esettekkel kapcso-
latban. 

Az ittas vezetésről nem is beszélve! Ahogy azt már korábban 
is megírtam, ebben az évben jelentősen nőtt az ellenőrzések so-
rán kiszűrt ittas vezetők száma. Nekünk is meglepetés volt, hogy 
nem a nyáron ideérkező turisták, nyaralók köréből kerülnek ki 
nagyobb számban, hanem a helyi lakosok fegyelmezetlensége, fele-
lőtlensége húzódik meg a magasabb számok mögött.

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi lehetőséggel bír-
nak, de az ünnep nem a ráköltött összegtől lesz igazi ünnep, hanem a 
szeretettől, amit befektetünk, a szeretettől, amit megosztunk mások-
kal, akár a rászorulóknak juttatott adomány formájában.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, gyerekek, akik a 

karácsony ünnepén is egyedül vannak – lesznek. Lehetőség szerint 
keressük meg Őket, és vigyük el hozzájuk a karácsony ünnepének 
szeretetét. Tegyük ezt azért is, mert nem tudhatjuk, hogy mi mikor 
kerülhetünk hasonló helyzetbe.  

Veszélyes!
A karácsonyi ünnephez hozzá tartozik a karácsonyfa. Ez a cso-

daszép fa komoly lakástűz előidézője is lehet, ha nem figyelünk rá.

Minden kedves Balatonalmádiban lakónak, kiemelten a polgár-
őrségnek segítséget nyújtóknak – Isten Áldott Karácsonyi Ünnepe-
ket és gazdag boldog új évet kívánok magam és a tagság nevében.

Kívánjuk, hogy az új év az összefogás, egymás megértésének éve 
legyen. A gyűlölet, valamint a mások kiszorítása szavak és tettek 
tűnjenek el életünkből. Ez csak rajtunk múlik.     
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba
elnök
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A köpeny másik fele
Beszámoló és emlékmorzsák a szombathelyi Szent Márton 

Kórustalálkozóról

Szombathely (Savaria) szülötte a „gallok apostolaként” emle-
getett szent, nevezett Márton püspök. Mária mellett ő Magyar-
ország legfőbb védelmezője, miután Szent István a királyságát 
Szent Márton oltalma alá helyezte. A neki szentelt szombathelyi 
templom plébánosa, Schauermann János főtisztelendő úr nyi-
totta meg a Szent Márton-templomot november 18-án a szent 
tiszteletére tartott kórushangverseny résztvevői és hallgatósága 
előtt. A négy fellépő együttes között szerepelt Balatonalmádi 
Város Vegyeskara is.

Nekünk, magyaroknak a köpönyegről három dolog jut eszünkbe: 
az első, hogy eső után mit sem ér; aztán vannak, akik kifordítják-
befordítják, változó érdekeik szerint; s talán Szent Márton irgalmas 
cselekedetéről sem feledkeztünk meg teljesen, hogy széthasított 
köpönyegének felét egy didergő koldusra terítette. Három maga-
tartásforma lenyomatát látjuk a népi szólásokban és a legendában: 
az ostoba ember elkésett védekezését, a magát ravasznak gondoló 
ügyeskedését és a mások baját enyhíteni akaró adakozóét. Nagyon 
mély igazság rejlik abban, hogy a köpönyegnek nemcsak színe és 
visszája van, hanem felosztható/megosztható az irgalmasság szem-
pontjából is.

Úgy tapasztaltam, hogy a szombathelyi kórustalálkozó ötlete, 
szellemisége és felcsendülő hangjai ebből a Szent Márton-i (fél)
köpenyből bújtak ki, emlékeztetve a javak szétosztásának köteles-
ségére. Mert az is adakozik, aki szépséget oszt, közkinccsé teszi te-
hetségének és szorgalmának eredményét. A Szentkirályszabadjáról 
érkezett Gaudium avatta fel, vezette be a 2018-as kórustalálkozót 
(karnagy: Pusker János). A tiszta szólóének és a kamarakórus ki-
egyensúlyozott hangzása méltó nyitány volt. Balatonalmádi Város 
Vegyeskara némi elfogódottsággal kezdett, amely lassan oldódott. 
De minden jó, ha a vége jó: levonulásukat vastaps kísérte (karnagy: 
Kovácsné Nagy Márta). Az esztergomi ferences gimnázium fiúkó-
rusa erőteljes hangzást produkált, karnagyuk (Pálmai Árpád) szólót 
énekelt, és műsorukat bő kommentárokkal tűzdelte meg. Utoljára 
a Szent Márton Városi Kórus mutatkozott be (karnagyok: Bánó 
Zoltán és Horváth Imre). Létszámában és hangzásában is a délután 
„erő-nyerőjének” bizonyult. A végén az egyesített kar Palestrina Jesu 
Rex admirabilisát énekelte Kovácsné Nagy Márta vezényletével, 
amely monumentalitásával megkoronázta a kórustalálkozót.

A találkozó meglepetését/ajándékát a balatonalmádiak szolgáltat-
ták. Ugyanis a műsoruk második darabjaként előadott Szent Már-
ton himnuszt Józsa Tamás fiatal zeneszerző kifejezetten erre az alka-

lomra komponálta. Ezzel a kórusművel tisztelgett a szent emléke és 
a házigazdák előtt. Az ősbemutató igazi zenei ínyencséget jelentett. 
A klasszikus elemeket is felhasználó modern hangzás (bár ez a ki-
fejezés gyanúsan tartalmatlan) „naprakésszé” tette a szentet. Akár 
a Legenda Aurea, akár Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzát 
olvassuk, a haldokló Szent Márton kétségei és Krisztusban megta-
lált bizonyossága a legmaibbként értelmezhető lélekállapota Tours 
püspökének. A Krisztusra tekintő halálközelség és a maradni akarás 
vívódik itt, majd a szépen feloldott kétség a kiengesztelődésben pi-
hen el. Ám a hallgatóság inkább a lendületes, orgonabúgású vastag 
akkordokra volt érzékeny, az effajta cizelláltság talán fárasztotta.

Józsa Tamás kórusművének ősbemutatója így némiképp elsikkadt 
a szépség mindenfelől áradó, gazdag kínálatában. Ami viszont ismét 
feltűnést keltett, az a balatonalmádi kórus repertoárjának változa-
tossága. Ez külön terhet ró a karnagyra és a dalosokra is, hiszen a 
sokoldalú hangzás figyelemmegosztást és stílusérzéket kíván. Rég le 
akartam írni, de itt most különösen indokolt, hogy szóba hozzam; 
az amatőr kórusok két utat választhatnak: vagy egy soha el nem ér-
hető professzionális hangzásra törekednek, vagy (a kórusmozgalom 
lényegét jelentő) örömzenét művelnek a legjobb tudásuk szerint. A 
maguk és mások igényes szórakoztatására. A balatonalmádiaknál e 
tekintetben még nem láttam/hallottam jobb társulatot a környéken.

A vendéglátóknak külön köszönet a városnéző sétáért (elkelt vol-
na Márton fél köpenye, mert kirázott bennünket a hideg), és az esti 
bőséges svédasztalért. Fárasztó és szép nap volt a november 18-i. 
A buszon odafelé beéneklés, visszaúton tábortűzi nóták. A méltó 
hangkatedrálisok után kis rőzsedalok. Na, hát erről beszéltem.

Kovács Imre Attila

Fodorné László Mária kiállítása december 5-ig volt látható a Pan-
nóniában. Akinek nem állt módjában megtekinteni – vagy épp ked-
vet kapott hozzá -, az Budapesten, a Vigadóban is megcsodálhatja 
Marika életmű kiállítását 2019. február 9-től április 21-ig.

Ünnepekre készülve
Igaz még hetek múlva lesz karácsony, de már mindenütt talál-

kozhatunk az ünnep közeledtét idéző díszítésekkel, reklámokkal, 
felhívásokkal. 
Vajon a készülődés az anyagi környezetünk mellett a lelkünk fel-
készítésére is kiterjed? Vajon elgondolkodunk azon, milyen jót 
vagy kevésbé jót tettünk az év során, mennyi örömöt adtunk sze-
retteinknek, vagy hányszor bántottuk meg őket.

Hiszem, hogy az őszinte érzelmek a szeretet ünnepén, a következő 
évbe való átlépéskor többet érnek minden „drága pénzen” vett aján-
déknál. 

Az elmaradt öleléséket nem lehet pótolni értékes kütyükkel, de szív-
ből jövő mosollyal, szeretetteli odafigyeléssel igen!

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

Nekünk, rendőröknek az évvégi ünnepek nemcsak a boldog ol-
dalukat mutatják meg! Gyakran találkozunk a szeretet, megértés 
hiányát tükröző szóbeli és tettleges bántalmazásokkal. Ezekben 
az esetekben szinte mindig jelen van az alkoholfogyasztás negatív 
hatása is. 

Persze ez nemcsak ünnepeken fordulhat elő! Az alkoholt fo-
gyasztó ember belátó-képessége korlátozott, legyen idős vagy fi-
atal, nő vagy férfi. Az alkohol hatása a szervezetben a viselkedés 
kontrolálhatóságát csökkenti, magyarul nem hat ránk a józan 
eszünk. Előtérbe kerülnek a sérelmek, elszabadulnak az indulatok, 
és máris kész a családi, a barátok, szomszédok, idegenek közötti 
vita, ami akár tettlegességig is fajulhat.

Tipikus helyzet, hogy egy ittas személy közterületen vagy egy 
szórakozóhelyen viselkedésével zavarja, zaklatja a többi embert. 
Ezt a garázda viselkedést bizony ismeri a Büntető Törvénykönyv 
is! Ha már három ember együtt követi el ezt, a közösség rendjét, 
nyugalmát zavaró tettet, csoportos garázdaságról beszélünk, ami 
már minősített eset, és szigorúbb büntetés jár érte. Jellemzően 
alkohol hatása alatt elkövetett bűncselekmény még a rongálás, 
amely különösen a fiatalabb korosztálynál fordul elő. Nincs olyan 
Szilveszter, hogy ne történjen intézkedés ilyen esettekkel kapcso-
latban. 

Az ittas vezetésről nem is beszélve! Ahogy azt már korábban 
is megírtam, ebben az évben jelentősen nőtt az ellenőrzések so-
rán kiszűrt ittas vezetők száma. Nekünk is meglepetés volt, hogy 
nem a nyáron ideérkező turisták, nyaralók köréből kerülnek ki 
nagyobb számban, hanem a helyi lakosok fegyelmezetlensége, fele-
lőtlensége húzódik meg a magasabb számok mögött.

Tudom, vannak olyanok, akik szerényebb anyagi lehetőséggel bír-
nak, de az ünnep nem a ráköltött összegtől lesz igazi ünnep, hanem a 
szeretettől, amit befektetünk, a szeretettől, amit megosztunk mások-
kal, akár a rászorulóknak juttatott adomány formájában.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Polgárőr hírek
Vannak köztünk egyedül élők, idősek, betegek, gyerekek, akik a 

karácsony ünnepén is egyedül vannak – lesznek. Lehetőség szerint 
keressük meg Őket, és vigyük el hozzájuk a karácsony ünnepének 
szeretetét. Tegyük ezt azért is, mert nem tudhatjuk, hogy mi mikor 
kerülhetünk hasonló helyzetbe.  

Veszélyes!
A karácsonyi ünnephez hozzá tartozik a karácsonyfa. Ez a cso-

daszép fa komoly lakástűz előidézője is lehet, ha nem figyelünk rá.

Minden kedves Balatonalmádiban lakónak, kiemelten a polgár-
őrségnek segítséget nyújtóknak – Isten Áldott Karácsonyi Ünnepe-
ket és gazdag boldog új évet kívánok magam és a tagság nevében.

Kívánjuk, hogy az új év az összefogás, egymás megértésének éve 
legyen. A gyűlölet, valamint a mások kiszorítása szavak és tettek 
tűnjenek el életünkből. Ez csak rajtunk múlik.     
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba
elnök
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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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A Levente mozgalom a két világháború között és a második világ-
háború alatt a keresztény, nemzeti gondolattal átitatott, a trianoni 
revízió jegyében fogant félkatonai szervezet volt, amely az ifjúság 
katonai előképzését volt hivatott megteremteni. Tagjait istenféle-
lemre, hazafiasságra, rendre, fegyelemre, fizikai állóképességre ne-
velte. Helyi parancsnokai, oktatói szinte valamennyien az első vi-
lágháborút megjárt tartalékos tisztek vagy kiszolgált altisztek voltak.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Történeti Fénykép-gyűj-
teményében 82.282. ltsz. alatt található az alább ismertetendő, a 
mozgalomhoz kötődő, levelezőlapként felhasznált fényképfelvétel. 
A hátoldalára tintaceruzával írt levél szövege – amely helyenként 
olvashatatlanná fakult – a következő:
„Őnagys. Baráth Károlyné úrnő
Szentgál /Veszprém m./
Édes Anyukám!
Itt küldök egy képet, rajta van a tábor összes lakója köztük én is. Meg 
ismersz-e? A csomagot most hozatom be. Most nem rukkolok, napos 
vagyok. Holnap, pénteken valószínű megyünk Tihanyba és Keszthely-
re. Haza 31-én pénteken fogunk menni. Bizony hosszú idő nem csak 
neked, hanem nekem is. Már igen hűvösök vannak. Sokat fázunk. Igen 
…. várom a viszont látást és azt, hogy … meleg ágyban alhassak ujra. 
….. gyere le! Írjál sokat. De rá írjad(?) 
………………………… 
Balmádi VIII/23.   Apukád, Kari”

A zöld színű, Szt. István királyt ábrázoló, 8 filléres postabélyeg-
re ütött postabélyegző felirata: „BALATONALMÁDI/ 928. AUG. 
24. N11/ C”.

A levelezőlap másik oldalán található fényképen két álló, két ülő 
és egy fekvő sorba rendezve összesen 56 személy látható. Többségük 
levente fiatal, az idősebbek feltehetően oktatóik, parancsnokaik le-
hetnek. Kivétel két, öltönyös, nyakkendős civil úr a kép középtáján 
– egyikük kutyussal az ölében – akik vélhetően a tábor vendégei, 
helyi notabilitások (jegyző, tanító?), esetleg a rendezvény védnökei, 
támogatói.  Érzésem szerint a második ülő sorban középen botra 
támaszkodó férfi lehet a tábor levente parancsnoka. A bal mellén 
viselt kitüntetés (sajnos részletei nem vehetők ki a képen) talán egy 
első világháborús Vitézségi Érem lehet.

A táborozók ruházata, öltözete meglehetősen tarka képet mutat. 
A két civil urat kivéve mindenki Bocskai-sapkát visel. Ez az ere-
detét az újkorban az Osztrák–Magyar Monarchia 1868-óta viselt 
lovassági tábori sapkájáig visszavezető föveg a Horthy-korszak egyik 
jellegzetes és általánosan közkedvelt férfi fejfedője volt. Nem csak a 
Honvédség tagjai viselték, hanem a diákfiúk (igaz ők többnyire sö-
tétkék színben, iskolájuk jelvényével és évfolyam-jelzésekkel), idővel 
a cserkészek és természetesen a Levente mozgalom tagjai is. A Tria-
non utáni rettenetes gazdasági helyzetben irreális lett volna elvárni, 
hogy valamennyi levente komplett egyenruhával rendelkezzék. A 
Bocskai-sapkát azonban többségük be tudta szerezni és ez mégis 
mutatta a mozgalomhoz való tartozásukat. A khaki színű sapka bal 
oldalát topán, másként Bocskai-dísz (egy egyik csúcsával lefelé el-
helyezett zöld színű posztó háromszög, rajta keresztben három kis 
paszomány) ékesítette, elejét pedig címerpajzs alakú levente-jelvény. 
A jelvénynek ábrázolását és kivitelét tekintve is több féle változata 
létezett. Általában hármas halom (a középső halmom L-betű), ket-
tős kereszt, és a magyar Szent Korona (ez lehetett a pajzsban vagy a 
pajzsra ráhelyezve) díszítette. Előfordultak olyan változatok is, ahol 
a pajzsot egy levélre helyezett ötszirmú kis (kékszínű) virág (nefe-

lejcs?) és egy L-betű díszítette. Esetleg ezt a leveles ábrát helyezték rá 
a kettős keresztre. Idővel a kettős kereszt függőleges szára alul L-ala-
kú kiképzést kapott, utalva a levente elnevezése. A korai jelvényeken 
többnyire olvasható volt a mozgalom jelmondata: „ISTEN, HAZA, 
KIRÁLY” (később a jelszó megváltozott: „SZEBB JÖVŐT”, ez vi-
szont már nem szerepelt a sapka-jelvényeken), viszont előfordultak 
felirat nélküli darabok is. A jelvények rézből, a háborús években 
már szürke horganyból készültek, némelyik egészen vékony lemez, 
mások masszívabbak, a legszebb példányok színesre tűzzománco-
zottak.

A leventék másik talán leginkább elterjedt ruhadarabja a zöldes 
vagy barnás cserkészing volt. Ennek jellemzője a két szép kidolgo-
zású, íves zseb takarókkal is ellátott mellzseb. Többféle kivitelben 
készültek. De viseltek civil ingeket, pulóvert is. Láthatunk a ké-
pen több féle civil zakót is, egy vagy kétsorosat egyaránt. Feltehe-
tően a legdrágább és ezért a legritkábban beszerzett öltözeti darab 
a zubbony volt. Khaki színben, zseb takarókkal ellátott egy-egy 
mell- és egy-egy szárny zsebbel, többnyire váll-szalagokkal készült. 
A honvédségi zubbonyoktól eltérően nem volt teljesen zárt, nyakig 
begombolható, hanem kihajtott, zakó galléros fazonú. Általában 
posztóból készítették, de léteztek könnyebb anyagból nyári válto-
zatai is. Többnyire sima csont, vagy műanyag gombokkal látták el, 
de utóbb előfordultak levente emblémás fém gombok is, főleg az 
oktatók zubbonyain. A zubbonyoknak is számos kisebb-nagyobb 
eltérést mutató variánsa volt, főleg miután ezek is más és más he-
lyeken készültek. A kép jobb szélén elől fekvő legény zubbonyán pl. 
nincsenek mellzsebek, váll-szalagja sincs. A középtől jobbra hátul 
álló két legény zubbonyának vállpántján lévő jelzés talán segédok-
tatói beosztásukra utalhat. A zubbonyt lehetőleg (de nem mindig) 
bőr derékszíjjal viselték.

Vegyesek a viselt nadrágok is: rövid és térdnadrág, pantalló, bár 
többségük nadrágja nem is látszik, mert eltakarják az előttük álló 
vagy ülő társaik.

Három legény mellén Magyarország nagyméretű textil címerét 
látjuk. Kettőjük cserkészinge, egyikük pedig atléta trikója bal ol-
dalán viseli. Egyiküké koronás a két másiké korona nélküli címer. 
Ezt a nagyméretű címert jobbára a sport és torna rendezvényeken 
viselték a leventék.

Többen nyakkendőt is viselnek. Néhányan a cserkész inghez cser-
kész nyakkendőt, mások meg hosszú civil nyakkendőket. Számos 
korabeli levente fotón tanulmányozható, hogy koránt sem a kha-
ki zubbonyhoz illő, egyszínű barnás, zöldes darabokat preferálták. 
Sőt ellenkezőleg, többnyire a legkülönfélébb mintás, csíkos, kockás 
példányokat kedvelték, sőt nem volt ritka a csokornyakkendő sem. 
Mintha ebben a tarkabarka nyakkendő kavalkádban élték volna ki 
divat szenvedélyüket. Volt, akinek nem csak a nyakkendője, de a 
zoknija is mintás volt.

Az egyik jobbszélen álló levente fiú ingén látható kitüntetés alig-
hanem sport érem. Ezeket sport rendezvényeken, versenyeken lehe-
tett kiérdemelni. Fotók tanúsága szerint előfordult olyan levente is, 
aki mindkét mellét telis-tele tűzdelte ilyenekkel.

A Horthy korszak későbbi éveiben javult az ország gazdasági 
helyzete, s már egyre több levente rendelkezett egyenruhával. Egyes 
levente szervezetek képesek voltak arra is, hogy ünnepi rendezvé-
nyeikre (március 15., hősök vasárnapja, a kormányzó névnapja stb.) 
komplett egyenruhás, levente-puskás dísz rajt vagy szakaszt vonul-
tassanak fel.

Rainer Pál történész
Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém

Fényképes levelezőlap Szentgálra a balatonalmádi Levente táborból, 
1928. augusztus

Antal Kinga felvétele Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörög, gőzöl a tejsűrű. 

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

  Kosztolányi Dezső

Békés, boldog karácsonyt és
 eredményes új esztendőt kíván az
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szerkesztőbizottsága! 
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