
A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében található a 
2002.2.20. leltári számú hímzett párnahuzat töredéke Dr. Forrai 
István ügyvéd, magángyűjtő hagyatékából származik, 2000-ben 
került a múzeumunkba. A gyűjteményt a család káptalanfüredi 
nyaralójában őrizték, a tárgyak származási helye zömében ismeret-
len. Így a fent jelzett műtárgy történetét, családi vonatkozásait sem 
ismerjük, ezért csak a külső leírását, illetve a tárgytípus kultúrtör-
ténetét tudjuk megadni.

A hímzett párnahuzat töredék méretei: hossza 38,5 cm, széles-
sége 58 cm. Natúr lenvászon alapú, fekete gyöngyhímzővel varrt 
keresztszemes kézimunka, kiterjesztett szárnyú pelikánokkal: egy-
mással háttal álló – balról jobbra haladó –  három-három anya-
madár, előtte a fészekben két-két fiókával, illetve a fészek előtt, az 
anyamadár lábánál még egy-egy fióka látható. Az ábrázolások csík-
ba rendezettek, ugyanez a mintasor ellenkező irányban, a másik sor 
tükörképeként  – jobbról balra haladva – megismétlődik. 

Használatukat tekintve az ilyen gazdag díszítményű párnahu-
zatokat részben díszágyra, részben ravatalra szánták. Előbbiek in-
kább színes fonalú, gazdag virágdíszítésűek, míg az utóbbiak sötét 
színű, főleg fekete fonallal varrottak voltak. A gyűjteményünkben 
található párnahuzat töredék – ábrázolásait figyelembe véve –, 
nagy valószínűséggel a végtisztesség egyik kellékeként szolgált. A 
halottaslepedők egyik fajtájának mintakincse teljes egészében meg-
egyezik az általunk tárgyalt tárgytípussal. A pelikán, a fiait önnön 
vérével tápláló madár keresztény jelkép, gyakori ábrázolása a refor-
mátus úrasztali terítőknek, úrvacsora edényeknek, festett templomi 
mennyezeteknek. Mindez előképként szolgálhatott a vászonhímzé-
sek készítőinek, miközben átfogalmazták a mintát. A hagyományos 
népi hitvilágban a madár a lélek jelképe, s a paraszti kultúra ábrá-
zolásaiban ezek az egymást követő sormadarak azért kerültek rá a 
kultikus textilekre, mert halottkísérő „feladatot” szántak nekik: arra 
hivatottak, hogy az elhunytak lelkét átvezessék a túlvilágra. A madár 
lélekszimbólumként általánosan ismert nemcsak Európában, ha-
nem Észak-Ázsiában is. Lélekszimbólum volt a madár a keresztény-
ség előtt is, amely hitet a Szentléleknek galambként való ábrázolása 
megerősítette. 

A gyász színei a hagyományos kultúrában ugyanúgy meghatáro-
zottak voltak, mint a viseleté. A kutatások megerősítik, hogy egész 

Európában a gyász alapszíne a fehér volt, amire a többi rárétegző-
dött. A helyszíni adatgyűjtések is ezt támasztják alá, hogy a fehéret 
mindenkinél használható gyász színnek tekintették. Később ezt szo-
rította ki a fekete, amely a gyászon túl, a bánatot is kifejezte, sőt a 
viseletben az öregséget. Az öregedő ember színének tekintették még 
a feketébe hajló barnát és a bordót. 

A párna kultúrtörténete

Kezdetben a párna bőrből készült, gyapjú töltésű volt s ülőké-
ül szolgált. Az ágybeli fejtámasztó ekkor még a szilárd fejalj volt. 
A puha fejpárna csak a görögöknél jelent meg, többnyire csíkosan 
szőtt huzattal s római közvetítéssel terjedt el Európa-szerte, de álta-
lánossá csak a 2. évezredben vált.  A kutatások szerint a magyarok 
a bőrből készült „fejalj”-at már a honfoglalás előtt ismerték, a tollas 
párna használatára a derékaljjal együtt 12-15. századi ábrázolások 
utalnak. E szerint 1-3 párnát, esetleg kispárnát tett az alvó a feje alá. 
Az előkelőknél a párnahuzat színes kelme volt vagy fehér alapon 
hímzett, kevésbé módosoknál fehér, ill. csíkos és kockás vászon. Pa-
raszti párnák már a 14. századi hatalmaskodási panaszok sommás 
kárfelsorolásaiban is szerepelnek, ami komoly értéküket jelzi. Mére-
teik a kézi szövőszék adta vászonszélességhez igazodtak, és keskeny, 
hosszúkás volt, míg a bolti kelmék terjedése nyomán egyre gyako-
ribb volt a négyszögletes forma. A hímzett huzatú párnák elmarad-
hatatlan kellékei voltak a vetett ágynak, amelynek mennyisége és 
minősége a család vagyoni és társadalmi helyzetének tükrözője volt. 
A fölvetős párnát alvásra nem használták, szegényebbeknél szalma, 
buzogánypihe volt benne. A hagyományos szobaberendezés szerint 
az ágy hosszával állt a falnál, ezért a párnáknak csak a szobára néző 
keskeny vége látszott, így a párnahuzatnak is csak ezt a végét dí-
szítették, hímezték. A párnahéj nyílás a túlsó végére esett s a 19. 
századtól gombokkal csukódott.

dr. Pilipkó Erzsébet 
néprajzkutató, Laczkó Dezső Múzeum
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az elmúlt időszak közbiztonságának alakulásáról. Mint elmondta, 
nyugodt időszakot tudhatunk megunk mögött, balesetek, személy- 
és vagyon elleni bűncselekmények nem történtek. Fokozott rendőri 
jelenlét tapasztalható a kapitányság illetékességi területén, a baleseti 
helyzet javítása érdekében, mivel magas a gyorshajtások száma. A 
sebességhatár túllépése főként a 71-es főúton jellemző. A bírságok 
és intézkedések száma elmarad a tavalyi év azonos időszakához ké-
pest, jellemzően figyelmeztetések alkalmazására kerül sor. 

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően véleményezte a testü-
let a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 
tervezetét, amelyben az illetékes tankerületi központ a tavalyi évhez 
képest nem javasolt változtatást.

Elfogadták a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár könyvtári 
intézményegységének 2018. évi beszámolóját, valamint jóváhagy-
ták 2019. évi munkatervét.

A Kormány elkészítette a 2017-2030 közötti időszakra vo-
natkozó, 2050-ig tartó időszakra kitekintést nyújtó második 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát, így Balatonalmádi Város 
Éghajlatváltozási Programjának felülvizsgálata időszerűvé vált. Az 
anyag elkészítésével az alapdokumentum készítőjét, a Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. szervezetét bízta meg a vá-
rosvezetés. A Kft. a szükséges egyeztetéseket, anyaggyűjtést lefoly-
tatta, és elkészítette a dokumentációt, amely a 2018-2020. évekre 
vonatkozóan tartalmaz új javaslatokat, határoz meg feladatokat. A 
felülvizsgált programot Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyű-
lésének Területfejlesztési, Területrendezési és Gazdasági Bizottságá-
nak jóváhagyása mellett Balatonalmádi Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta.

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2003-ban 
elkészítette Balatonalmádi Város Környezetvédelmi Programját, 
amelyet a Képviselő-testület legutóbb 2013. szeptember 26-i ülésén 
2013-2018 közötti időszakra jóváhagyott. Időközben a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyta a Veszprém Megye 
Környezetvédelmi Programja 2018-2022 dokumentációt, melyet 
a települési program felülvizsgálata során figyelembe kell venni. 
A program aktualizálását, és a felükvizsgálati anyagot a Balatoni 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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Lapzárta: minden hónap 25-én!

2019. február Városháza hírei

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

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

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2019. március 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2019. április 5-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk.
A 29. forduló (októberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet a Szent Imre úton találjuk Jánosi-villa 
néven. 1932-ban épült 
2. A felvétel 1933-ban készült. 
3. A kérdéses épület ma is az eredeti formájában látható.
Kérdésünkre a helyes választ Zorkóczy Mariann adott. 
Gratulálunk a helyes válaszért. 

Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2019. 
február 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
februári 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 2019-ben is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – 
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az Almádiért 
Közalapítvány számára!

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette, melyet a Testület 
elfogadott.

Elfogadta a Testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját.

Az önkormányzat megállapította a 2019. évi strandjegy árakat. 
Az előző évhez képest egyes belépőjegyek és bérletek ára átlagosan 
10%-kal emelkedik.

A Testület döntést hozott a strandi ingatlanok bérlete tárgyá-
ban kiírt pályázati eljárásai során, és pályázatot írt ki  a Wesselényi 
strandon lévő apartmanok bérbérbeadására. A Köcsi-tó volt kert-
mozi ingatlan hasznosítása tárgyában ötletpályázat kiírása mellett 
döntött, melynek benyújtási határideje 2019. március 4. A felhívás 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az 
Önkormányzat internetes honlapján (www.balatonalmadi.hu) és az 
Új Almádi Újságban jelenik meg.

Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése 
- Ünnepélyes alapkőletétel

Január 16-án ünnepélyes keretek között került sor Balaton-
almádi Város Önkormányzata fenntartásában működő Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének alapkőletételére. Az ünnepsé-
gen részt vett dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő is. 

A rövid ünnepség kezdetén Keszey János polgármester köszö-
netet mondott minden közreműködőnek – hivatali dolgozóknak, 
önkormányzati képviselőknek, dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnek és nem utolsó sorban az adófizető almádi polgárok-
nak – akiknek erőfeszítései, anyagi hozzájárulása lehetővé teszi, 
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Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet 
Almádiról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 

Játsszon velünk Ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2019. március 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. 
A beérkezett válaszok elbírálását 2019. április 5-én, pénteken 
16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalkozásán 
tartjuk.
A 29. forduló (októberi szám) helyes megfejtése: 
1. A kérdéses épületet a Szent Imre úton találjuk Jánosi-villa 
néven. 1932-ban épült 
2. A felvétel 1933-ban készült. 
3. A kérdéses épület ma is az eredeti formájában látható.
Kérdésünkre a helyes választ Zorkóczy Mariann adott. 
Gratulálunk a helyes válaszért. 

Tisztelt játékos olvasó! Értesítjük, hogy klubfoglalkozást 2019. 
február 8-án, pénteken 16.30 órakor tartunk. 

Kovács István elnök 

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának 
februári 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 2019-ben is. Mindezekkel 
az itt élők, pihenők és nyaralótulajdonosok komfortérzetének 
javítását kívánjuk szolgálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a 
közterületeket, az egészségügyet, a kulturális és a sportéletet 
szolgálják) az Új Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján 
adunk információkat. Ahhoz azonban, hogy sikeresek legyünk 
a tájékoztatás során, ebben az esztendőben is szükségünk 
van (és lesz!) az Önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán – 
Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).
Együttműködésüket megköszönjük.

Keszey János polgármester, dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az Almádiért 
Közalapítvány számára!

Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük! 

Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette, melyet a Testület 
elfogadott.

Elfogadta a Testület az Észak-Balatoni Térség Regionális Telepü-
lési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi te-
vékenységéről szóló beszámolóját.

Az önkormányzat megállapította a 2019. évi strandjegy árakat. 
Az előző évhez képest egyes belépőjegyek és bérletek ára átlagosan 
10%-kal emelkedik.

A Testület döntést hozott a strandi ingatlanok bérlete tárgyá-
ban kiírt pályázati eljárásai során, és pályázatot írt ki  a Wesselényi 
strandon lévő apartmanok bérbérbeadására. A Köcsi-tó volt kert-
mozi ingatlan hasznosítása tárgyában ötletpályázat kiírása mellett 
döntött, melynek benyújtási határideje 2019. március 4. A felhívás 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az 
Önkormányzat internetes honlapján (www.balatonalmadi.hu) és az 
Új Almádi Újságban jelenik meg.

Almádi Magocskák Óvoda új 
épületének építése 
- Ünnepélyes alapkőletétel

Január 16-án ünnepélyes keretek között került sor Balaton-
almádi Város Önkormányzata fenntartásában működő Almádi 
Magocskák Óvoda új épületének alapkőletételére. Az ünnepsé-
gen részt vett dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő is. 

A rövid ünnepség kezdetén Keszey János polgármester köszö-
netet mondott minden közreműködőnek – hivatali dolgozóknak, 
önkormányzati képviselőknek, dr. Kontrát Károly országgyűlési 
képviselőnek és nem utolsó sorban az adófizető almádi polgárok-
nak – akiknek erőfeszítései, anyagi hozzájárulása lehetővé teszi, 
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hogy az önkormányzat 593 millió forintot pályázati támogatásból, 
359 millió önkormányzati forrásból megvalósíthatja az elmúlt húsz 
év legnagyobb beruházását a közbeszerzési eljárás során kiválasztott 
VeszprémBer Zrt . közreműködésével – a kivitelező cég  képvisele-
tében Fehérváry István Vezérigazgató tisztelte meg jelenlétével az 
ünnepséget. 

A projekt keretében a Mogyoró úti tagóvoda területén egy olyan 
1400 négyzetméternyi alapterületű L alakú épületegyüttes kiala-
kítása történik meg, amely alkalmas lesz 10 egy csoportos óvoda 
működtetésére. 

Dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntő beszédé-
ben azt emelte ki, hogy Balatonalmádi lakosságszáma az elmúlt tíz 
évben több mint ezer fővel emelkedett és örvendetes a gyermek-
létszám növekedése is, amely indokolja a fejlesztést, amely Almádi 
egyik legszebb csodálatos balatoni panorámát nyújtó telkén való-
sulhat meg.

Tájékoztató és igényfelmérés a 
bölcsödei ellátásról
Tisztelt Kisgyermekes Szülők!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről 
szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM szerint, az a települési ön-
kormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, 
saját fenntartásban bölcsődét köteles működtetni. 

Balatonalmádi lakosságszáma nem haladja meg a tízezer főt, 
ezért a Gyvt. alapján az önkormányzatnak az a kötelezettsége áll 
fenn, hogy valamely jogszabályban meghatározott ellátási formában 
gondoskodjon a gyermekek bölcsődei ellátásáról, amennyiben a 
településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy 
a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt. Az 

önkormányzat a bölcsődei ellátási kötelezettség teljesítése érdekében 
az önkormányzat minden év március hónapjáig felhívást tesz közzé 
a bölcsődei ellátás igényének felmérése céljából.  

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátásra vonat-
kozó igényüket a felhíváshoz mellékelt Balatonalmádi Város hon-
lapjáról letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

Az igényeket - a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes kép-
viselő által aláírt példányát – Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) címére kérjük 
eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2019. április 15. 
napjáig.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a Képviselő-testü-
let a jövőbeni önkormányzati működtetésű intézmény feltételeinek 
megteremtése érdekében már 2017-ben megtette az első lépéseket: 
pályázatot nyújtott be európai uniós forrásra, amely ez idáig még 
nem került elbírálásra és előkészítés alatt áll ez évben egy hazai for-
rású pályázat benyújtása is ugyanezen célból. 

 A saját fenntartású bölcsőde megépüléséig Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a jog-
szabályban meghatározott lehetséges ellátási formák közül családi 
bölcsődei ellátási formában biztosítja a bölcsődei ellátást, ezért szer-
ződést kötött a Napraforgóház a családokért Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 2/a.) szolgáltatóval, 
amely alapján az igénybevevőket a szolgáltató felé a szolgáltató által 
meghatározott szolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli. 
Nyilatkozatukat és együttműködésüket előre köszönjük.
Balatonalmádi, 2019. január 31.

Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző s.k.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te 18/2019. (I.31.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépüle-
tében, a nyugati oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű 
apartman (Bérlemény1) és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 
82 m2 alapterületű apartman (Bérlemény2) együttesen Bérle-
mények bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A pá-
lyázatok benyújtási határideje, legkésőbb 2019. március 6-án, 
szerdán 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2019. február 8-tól, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-

nek Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörében eljárva - 17/2019. (I.22.) PGB határo-
zatával az önkormányzat tulajdonát képező, a balatonalmádi 4444 
helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 
60/a szám alatti ingatlanon lévő, 2 db, együttesen nettó 42,5 m2 
alapterületű üzlethelyiség és a hozzájuk tartozó, összesen nettó 
19 m2 alapterületű terasz egy bérleményként történő bérbeadá-
sára profilkötöttség nélkül új nyílt egyfordulós pályázatot ír ki 
2019. április 01. napjától 2024. március 31. napjáig szóló ha-
tározott időtartamra, a 149/2018. (XI.20.) PGB határozatban 
foglalt feltételekkel, aktualizált határidőkkel. 

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2019. március 
1-jén, pénteken délelőtt 10.00 óra. A részletes pályázati feltételek 
átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Telepü-
lésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 
40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20/2019. (I.31.) Öh. számú határozatával a Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzatának tulajdonát képező, balatonalmádi 0114/18 
helyrajzi számú ingatlanon lévő 1450 m2 alapterületű Köcsi-tó 
kertmozi hasznosítása tárgyában ötletpályázatot ír ki.

Pályázat célja: A hasznosításra vonatkozó olyan ötletek kérése, 
amelyek segíthetik a területen a gazdasági élet fellendülését, a lakos-
ság kikapcsolódását, vagy pihenését szolgálják, és több korosztály-
nak is biztosítanának helyszínt a szabadidő kulturált eltöltéséhez.

A pályázatok benyújtási határideje, helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban postai úton legkésőbb 2019. 

március 4-én 16.00 óráig történő érkeztetéssel Balatonalmádi 
Város Polgármesterének címezve, vagy ügyfélfogadási időben, 
2019. március 4-én 16.00 óráig személyesen lehet benyújtani a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesz-
tési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában.
A borítékon fel kell tüntetni: “Ötletpályázat a Köcsi-tó kertmozi 
hasznosítására”.

A pályázati felhívás rendelkezésre bocsátásának helye:
A pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkor-

mányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
2019. február 8. napjától, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról.

Tisztelt Balatonalmádi 
Ingatlantulajdonosok!

Még nincs vége a télnek, ezért 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 tisztán tartása (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 tisztán tartásáról 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

forrás: Internet
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eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2019. április 15. 
napjáig.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról is, hogy a Képviselő-testü-
let a jövőbeni önkormányzati működtetésű intézmény feltételeinek 
megteremtése érdekében már 2017-ben megtette az első lépéseket: 
pályázatot nyújtott be európai uniós forrásra, amely ez idáig még 
nem került elbírálásra és előkészítés alatt áll ez évben egy hazai for-
rású pályázat benyújtása is ugyanezen célból. 

 A saját fenntartású bölcsőde megépüléséig Balatonalmádi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a jog-
szabályban meghatározott lehetséges ellátási formák közül családi 
bölcsődei ellátási formában biztosítja a bölcsődei ellátást, ezért szer-
ződést kötött a Napraforgóház a családokért Szolgáltató Nonprofit 
Kft. (8225 Szentkirályszabadja, Erdő sétány 2/a.) szolgáltatóval, 
amely alapján az igénybevevőket a szolgáltató felé a szolgáltató által 
meghatározott szolgáltatási díjfizetési kötelezettség terheli. 
Nyilatkozatukat és együttműködésüket előre köszönjük.
Balatonalmádi, 2019. január 31.

Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző s.k.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testüle-

te 18/2019. (I.31.) Öh. számú határozatával a balatonalmádi 
2295/5 helyrajzi számú, természetben a 8220 Balatonalmádi, 
Szent István sétány 4-6. szám alatti Wesselényi-strand főépüle-
tében, a nyugati oldalon lévő 4 db összesen 82 m2 alapterületű 
apartman (Bérlemény1) és a keleti oldalon lévő 4 db összesen 
82 m2 alapterületű apartman (Bérlemény2) együttesen Bérle-
mények bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki. A pá-
lyázatok benyújtási határideje, legkésőbb 2019. március 6-án, 
szerdán 10.00 óra.

A részletes pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügy-
félfogadási időben 2019. február 8-tól, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületé-

nek Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a Képviselő-testülettől 
átruházott hatáskörében eljárva - 17/2019. (I.22.) PGB határo-
zatával az önkormányzat tulajdonát képező, a balatonalmádi 4444 
helyrajzi számú, természetben 8220 Balatonalmádi, Baross G. út 
60/a szám alatti ingatlanon lévő, 2 db, együttesen nettó 42,5 m2 
alapterületű üzlethelyiség és a hozzájuk tartozó, összesen nettó 
19 m2 alapterületű terasz egy bérleményként történő bérbeadá-
sára profilkötöttség nélkül új nyílt egyfordulós pályázatot ír ki 
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40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők a www.
balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

20/2019. (I.31.) Öh. számú határozatával a Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzatának tulajdonát képező, balatonalmádi 0114/18 
helyrajzi számú ingatlanon lévő 1450 m2 alapterületű Köcsi-tó 
kertmozi hasznosítása tárgyában ötletpályázatot ír ki.

Pályázat célja: A hasznosításra vonatkozó olyan ötletek kérése, 
amelyek segíthetik a területen a gazdasági élet fellendülését, a lakos-
ság kikapcsolódását, vagy pihenését szolgálják, és több korosztály-
nak is biztosítanának helyszínt a szabadidő kulturált eltöltéséhez.

A pályázatok benyújtási határideje, helye, módja:
A pályázatokat zárt borítékban postai úton legkésőbb 2019. 

március 4-én 16.00 óráig történő érkeztetéssel Balatonalmádi 
Város Polgármesterének címezve, vagy ügyfélfogadási időben, 
2019. március 4-én 16.00 óráig személyesen lehet benyújtani a 
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesz-
tési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában.
A borítékon fel kell tüntetni: “Ötletpályázat a Köcsi-tó kertmozi 
hasznosítására”.

A pályázati felhívás rendelkezésre bocsátásának helye:
A pályázati feltételek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkor-

mányzati Hivatal Településfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmá-
di, Széchenyi sétány 1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben 
2019. február 8. napjától, vagy letölthetők a www.balatonalmadi.
hu internetes honlapról.

Tisztelt Balatonalmádi 
Ingatlantulajdonosok!

Még nincs vége a télnek, ezért 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 tisztán tartása (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 tisztán tartásáról 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

forrás: Internet
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2018 a Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesületének életében

30 évesek lettünk. Ez egy fantasztikus jubileum a Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesületének életében! Köszönetet és hálát szeret-
nénk mondani minden alapító családnak, támogatónak és tagnak, 
akik létrehozták, támogatják és éltetik ezt a nagyszerű közösséget, 
mely 30 év alatt sem veszített lendületéből, közösségformáló erejé-
ből. Céljaihoz hű, a családok összetartását segítő, támogató közös-
ség. 

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete a város közösségi éle-
téhez az elmúlt évben is nagyon sok programmal, rendezvénnyel 
járult hozzá.

2018. januárjában új helyre költözött irodánk, a Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca 60. szám alatt, a 2. emeletén nyitottuk meg Család és Kar-
rier Pontunkat (CSAKPONT), ahol személyesen tudjuk fogadni a 
hozzánk fordulókat.

Havonta tartottunk munkaerőpiaci tanácsadásokat, amelyek ke-
retén belül lehetőség van az egyéni és kiscsoportos tanácsadásokra. 
Például álláskeresési és esélyegyenlőségi tanácsadásra, amiket szép 
számmal vették igénybe a jelentkezők.  

A havonta megtartott háztartási-gazdasági ismeretek mindig az 
aktuális időszakhoz, ünnepekhez igazodó témákat dolgozott fel, pl. 
“Az eladósodás veszélyei”, “Gazdagodás hitelek nélkül”, “A kiadás-
bevétel egyensúlya”, a “Karácsonyi költségvetés”.  

Februárban a gyermek agykontroll tanfolyamnak volt nagy si-
kere. Több mint 30 gyerkőc sajátította el ezt a rendkívül hasznos 
technikát.

Két nagy rendezvényünkön hasznos szabadidő eltöltést biztosí-
tottunk a gyerekeknek és a családoknak. Az Almácska fesztivált – 
amelyből hagyományt kívánunk teremteni –Balatonalmádi főterén 
májusban, a Többgenerációs sportnapot, melynek témaköre az idén 
a repülés volt, júniusban tartottuk meg. 

A hetente zajló baba-mama torna nagyon népszerű az anyukák 
körében, összesen 680 fő vett részt a foglalkozásokon a tavalyi év-
ben.

Az idén két alkalommal szerveztünk interaktív workshop-okat   
„Amikor a párból család lesz” és „Korszerű gyermeknevelési isme-
retek” címmel.

A pszichowellness programunk a rohanó világunkban a jó men-
tálhigiénés állapotunk megőrzését segíti.

Nyáron, két tábort is tartottunk nagy sikerrel, számos résztve-
vővel. Fantasztikus élményeket,Igazi, hasznos tapasztalatokat és 
tudást sajátítottak el a táborozók. Júniusban a “Videós tábor”-ban 
a gyermekek megismerkedtek a filmezés adta lehetőségekkel és az 
ehhez szükséges eszközök használatával. Augusztusban a “Nagyi tá-
bor”-ban a nagymamák, nagypapák által átadható tapasztalatokkal, 
tudással ismerkedtek meg a táborozók. 

A Család és KarrierPont által nyújtott szolgáltatásokon kívül 
számos csoportfoglalkozásban és műhelymunkában ismertettük az 
atipikus munkaformákat, melyek kiváló lehetőséget nyújthatnak 
például kisgyermekes édesanyáknak vagy hozzátartozójuk ápolása, 
gondozása miatt otthon maradó személyeknek.

Nőnapi, Anyák napi és az Idősek napi rendezvényeinken méltó 
módon megköszöntöttük az ünnepelteket.

Vidéki gazdaságok látogatásával, megannyi élményt élhettek át a 
velünk tartó, kíváncsi szülők és gyermekek. 

Sikeres nőket ismerhettek meg workshopjainkon, ahol például 
Szinetár Dóra, Beck Andrea, Inkret Bogi mesélte el sikerük titkát.

Digitális jólét projektünk előadásain keresztül az internet, a szá-
mítógépek és más okoseszközök világával ismertethetnek meg a ve-
lünk tartók.

7 alkalommal, milliós nagyságrendben osztottunk élelmiszer 
adományt 2018-ban az Élelmiszerbank által biztosított keretből a 
nagycsaládosoknak.

Az idén is kiosztottuk a Civil Családi Pótlékot, melyből az összes, 
arra pályázó tagcsaládunk részesült.

Emlékezetes előadást nézhettünk meg Budapesten a Fővárosi 
Nagycirkuszban és sportos Mikulással találkoztunk december 3-án 
Veszprémben, a Jégpályán.

Büszkék vagyunk arra, hogy programjaink által több ezer em-
bernek tudunk élményt, tudást, segítséget nyújtani. Programjaink 
legtöbbje a résztvevők számára ingyenes. Erre az EFOP 1.2.1-15-
2016-00625, az EFOP -1.2.9-17-2017-00118 és a GINOP -3.3.3-
17-2017-00054 pályázatok révén nyílt lehetőségünk.

A programok 2019-ben is folytatódni fognak, amelyekről a Ba-
latonalmádi Nagycsaládosok Egyesülete honlapján (www.nbae.hu) 
és Facebook oldalunkon tájékozódhatnak. Éljenek Önök is ezekkel 
a lehetőségekkel!  
Szeretettel várjuk Önöket a programjainkon!

Benedek Anna, elnök
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2019. február Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Ádámok és Évák
2019. január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából hagyo-

mányosan megrendezték az Ádámok és Évák előadást a Veszprémi 
Petőfi Színházban. Az Ádámok és Évák sorozat lényege, hogy min-
den évben középiskolás diákok adnak elő rövid darabokat a szín-
ház által meghatározott témában. Ady halálának 100. évfordulója 
alkalmából Ady és kora volt a megadott téma, melyet igen sokféle 
oldalról ragadtak meg a színjátszó csoportok.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium kislétszámú női 
csoporttal dolgozott a témán, és Ady szimbolikus szerelmi líráját 
bontotta ki A vár fehér asszonya és Balázs Béla: A kékszakállú herceg 
című vára című művének összekapcsolásával. 

Az előadás az emberi lélek gyötrelmeit, a férfi-nő viszony nehéz-
ségeit ábrázolta a szimbolizmus eszközeivel. Magas színvonalú dara-
bot sikerült a lányoknak színpadra tenni. 

Az iskola tavaly óta újra részt vesz a színháznak ebben a hagyo-
mányos programjában. Ez nemcsak kulturális tapasztalat, hanem 
nagy élmény is a diákok számára, akik a színház által biztosított 
profi körülmények között léphetnek fel, úgy, mintha igazi színészek 
lennének. 

Szabó Kalliopé
szervezőtanár

A Talamba Ütőegyüttes előadása 
iskolánkban

A Talamba Ütőegyüttes koncertezett a a Györgyi Dénes Általános 
Iskola tornacsarnokában.

Az ütőhangszerek rendkívüli sokszínűségét mutatta meg az „50 
perc alatt a Föld körül” című előadás, amely során a gyerekek játszva 
tanultak nemcsak zenélni, hanem a világ sokszínűségét megszeretni. 
Az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes az ütőhangszerek iránti ösz-
tönös kíváncsiságot elégíti ki és táplálja interaktív hangszer-bemu-
tatójával, amely minden korosztály számára tartalmas, változatos 
szórakozást nyújt. A közönség a műsor során bejárták a zene világát 
térben és időben, az őskortól egészen napjainkig.

Futsal Diákolimpia megyei bajnok 
lett iskolánk felső tagozatos csapata 

A körzeti verseny győzteseként iskolánk csapata vehetett részt a 
balatonfüredi Diákolimpia megyei döntőjén, ahol Veszprém megye 
legjobb 9 teremlabdarúgó-csapata szerepelt. A január 8-án megren-
dezett eseményen a „györgyis” csapat első helyen jutott tovább cso-
portjából. A hármas döntőben a veszprémi Noszlopy Gimnázium 
és a Badacsonytomaji Általános Iskola csapatait is sikerült legyőzni, 
így tanulóink nyakába akaszthatták az aranyérmet. Így iskolánk csa-
pata képviselheti Veszprém megyét a debreceni országos döntőben. 
Gratulálunk!

Macskamesék a Györgyiben
Fábián László iskolánk nyugalmazott igazgatója tartott interaktív 

előadást Macskamesék címmel a Györgyi Dénes Iskolában. Laci bá-
csi sajátos, humoros előadásában mesélt a 2019-es városi naptárban 
is megtalálható macskás képek történetéről, készítésük körülmé-
nyéről, amit a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak . 

Játékos sportvetélkedőn megyei 
bajnok lett a Györgyi iskola csapata

Iskolánk tornacsarnoka adott otthont a Diákolimpia Játékos 
sportvetélkedő megyei döntőjének. Csapatunk -az elmúlt két évhez 
hasonlóan- megnyerte a versenyt, megyei diákolimpiai bajnok lett, 
továbbjutott a szombathelyi országos elődöntőbe, ahol az előkelő 4. 
helyezést érték el a „györgyis” diákok. Gratulálunk!

Úszás diákolimpia
Decemberben rendezték meg a balatonfűzfői uszodában az úszás 

körzeti, majd január végén a megyei diákolimpiai versenyeket. A 
körzeti versenyen első kettő úszó, illetve a győztes váltócsapat jutott 
tovább a megyei eseményre. Iskolánkból a körzeti megméretteté-
sen közel 30 tanuló állt rajtkőre, vett részt sikeresen a versenyen. 
Korcsoportonként az alábbi eredményeket érték el iskolánk tanulói:

I. korcsoport (2009-10-ben születettek):
Kiss Csanád 50 m gyors 1. hely, 50 m mell 1. hely, a megyei verse-
nyen 7. helyezés mindkét versenyszámban.

II. korcsoport (2008-2009.):
Kiss Luca 50 m gyors körzeti 2. hely, 50 m mell 1. hely; Kovács 
Zsombor 50 m hát 3. 50 m mell 3. hely; Kovács Enikő 50 m mell 2. 
hely, 50 m gyors 5. hely; Schildmayer Ábel 50 m gyors 8.; Molnár 
Hunor 50 m gyors 4. hely, 50 m mell 4. hely; Fried Levente 50 m 
gyors 5. hely, 50 m hát 8. hely; Papp Sára 50 m gyors 7. hely, 50 m 
hát 5. hely; Vecsey- Körmendi Balázs 50 m hát 5. hely; Nagy Dávid 
50 m hát 6. hely; Hegyessy Zsombor 50 m mell 5. hely.
A megyei versenyen Kiss Luca 50 m gyorsúszásban 7. helyezést, 50 
m mellúszásban 1. helyezést ért el. Kovács Enikő mellúszásban 7. 
helyezett lett.
Váltóverseny:
4x 50 m gyorsváltó 2. korcsoport fiú 2. hely (Molnár Hunor, Nagy 
Dávid, Fried Levente, Kovács Zsombor).
4x 50 m gyorsváltó 2. korcsoport lány 2. hely (Kovács Enikő, Papp 
Sára, Kiss Luca, Farkas Nóra).

III. korcsoport (2006-2007.):
Révész Ádám 100 m gyors 9. hely, 100 m mell 6.hely; Takács Ádám 
100 m gyors 5. hely, 100 m mell 1. hely; Varga Csanád 100 m 
gyors 7.hely, 100 m hát 5. hely; Blazsúr Hanna 100 m gyors 3.hely; 
Tamás Elina 100 m gyors 2. hely, 100 m mell 4. hely; Molnár Luca 
100 m gyors 1. hely; Ormai Koppány 100 m hát 4. hely; Ács Fanni 
100 m hát 2. hely; Kovács Borbála 100 m hát 1. hely; Marton Il-
dikó 100 m hát 3. hely; Bécsy Bendegúz 100 m mell 2. hely; Göde 
Petra 100 m mell 2. hely; Negro Emese 100 m mell 1. hely.
A megyei versenyen 100  m mellúszásban Takács Ádám 4., Bécsy 
Bendegúz 6., Göde Petra 4., 100 m hátúszásban Kovács Bori a 4., 
Ács Fanni a 8., 100m gyorsúszásban Tamás Elina 8. helyezést ért el.
Váltóverseny: 
4x 50 m gyorsváltó III.. korcsoport fiú 2. hely. Tagjai: Bécsy Bende-
gúz, Révész Ádám , Ormai Koppány, Varga Csanád.
4x 50 m lány váltó III. korcsoport 1. hely. Tagjai: Kovács Anna Bor-
bála, Tamás Elina, Negro Emese, Göde Petra. A megyei versenyen 
2. helyezés.

IV. korcsoport (2004-2005.):
Farkas Máté 100 m hát 2. hely, 100 m mell 2. hely; Iker Sámuel 
100 m gyors 3. hely, 100 m mell 1. hely; Gyimóthy Olivér 100 m 
hát 3. hely, 100 m mell 4. hely; Csomai Dominik 100 m gyors 1. 
hely, 100 m hát 1. hely.
A megyei versenyen 100 m hátúszásban Csomai Dominik 2., Far-
kas Máté 4., 100 m mellúszásban Iker Sámuel 4., Farkas Máté 5., 
100 m gyorsúszásban Csomai Dominik 2. helyezést ért el.
Váltóverseny:
4x 50 m gyorsváltó IV. korcsoport fiú 1. hely. Tagjai: Csomai Do-
minik, Farkas Máté, Iker Sámuel, Gyimóthy Olivér. A megyei ver-
senyen 2. helyezés.
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2019. február Györgyi Dénes Iskola hírei

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

Ádámok és Évák
2019. január 19-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából hagyo-

mányosan megrendezték az Ádámok és Évák előadást a Veszprémi 
Petőfi Színházban. Az Ádámok és Évák sorozat lényege, hogy min-
den évben középiskolás diákok adnak elő rövid darabokat a szín-
ház által meghatározott témában. Ady halálának 100. évfordulója 
alkalmából Ady és kora volt a megadott téma, melyet igen sokféle 
oldalról ragadtak meg a színjátszó csoportok.

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium kislétszámú női 
csoporttal dolgozott a témán, és Ady szimbolikus szerelmi líráját 
bontotta ki A vár fehér asszonya és Balázs Béla: A kékszakállú herceg 
című vára című művének összekapcsolásával. 

Az előadás az emberi lélek gyötrelmeit, a férfi-nő viszony nehéz-
ségeit ábrázolta a szimbolizmus eszközeivel. Magas színvonalú dara-
bot sikerült a lányoknak színpadra tenni. 

Az iskola tavaly óta újra részt vesz a színháznak ebben a hagyo-
mányos programjában. Ez nemcsak kulturális tapasztalat, hanem 
nagy élmény is a diákok számára, akik a színház által biztosított 
profi körülmények között léphetnek fel, úgy, mintha igazi színészek 
lennének. 

Szabó Kalliopé
szervezőtanár

A Talamba Ütőegyüttes előadása 
iskolánkban

A Talamba Ütőegyüttes koncertezett a a Györgyi Dénes Általános 
Iskola tornacsarnokában.

Az ütőhangszerek rendkívüli sokszínűségét mutatta meg az „50 
perc alatt a Föld körül” című előadás, amely során a gyerekek játszva 
tanultak nemcsak zenélni, hanem a világ sokszínűségét megszeretni. 
Az Artisjus-díjas Talamba Ütőegyüttes az ütőhangszerek iránti ösz-
tönös kíváncsiságot elégíti ki és táplálja interaktív hangszer-bemu-
tatójával, amely minden korosztály számára tartalmas, változatos 
szórakozást nyújt. A közönség a műsor során bejárták a zene világát 
térben és időben, az őskortól egészen napjainkig.

Futsal Diákolimpia megyei bajnok 
lett iskolánk felső tagozatos csapata 

A körzeti verseny győzteseként iskolánk csapata vehetett részt a 
balatonfüredi Diákolimpia megyei döntőjén, ahol Veszprém megye 
legjobb 9 teremlabdarúgó-csapata szerepelt. A január 8-án megren-
dezett eseményen a „györgyis” csapat első helyen jutott tovább cso-
portjából. A hármas döntőben a veszprémi Noszlopy Gimnázium 
és a Badacsonytomaji Általános Iskola csapatait is sikerült legyőzni, 
így tanulóink nyakába akaszthatták az aranyérmet. Így iskolánk csa-
pata képviselheti Veszprém megyét a debreceni országos döntőben. 
Gratulálunk!

Macskamesék a Györgyiben
Fábián László iskolánk nyugalmazott igazgatója tartott interaktív 

előadást Macskamesék címmel a Györgyi Dénes Iskolában. Laci bá-
csi sajátos, humoros előadásában mesélt a 2019-es városi naptárban 
is megtalálható macskás képek történetéről, készítésük körülmé-
nyéről, amit a gyerekek nagy érdeklődéssel hallgattak . 

Játékos sportvetélkedőn megyei 
bajnok lett a Györgyi iskola csapata

Iskolánk tornacsarnoka adott otthont a Diákolimpia Játékos 
sportvetélkedő megyei döntőjének. Csapatunk -az elmúlt két évhez 
hasonlóan- megnyerte a versenyt, megyei diákolimpiai bajnok lett, 
továbbjutott a szombathelyi országos elődöntőbe, ahol az előkelő 4. 
helyezést érték el a „györgyis” diákok. Gratulálunk!

Úszás diákolimpia
Decemberben rendezték meg a balatonfűzfői uszodában az úszás 

körzeti, majd január végén a megyei diákolimpiai versenyeket. A 
körzeti versenyen első kettő úszó, illetve a győztes váltócsapat jutott 
tovább a megyei eseményre. Iskolánkból a körzeti megméretteté-
sen közel 30 tanuló állt rajtkőre, vett részt sikeresen a versenyen. 
Korcsoportonként az alábbi eredményeket érték el iskolánk tanulói:

I. korcsoport (2009-10-ben születettek):
Kiss Csanád 50 m gyors 1. hely, 50 m mell 1. hely, a megyei verse-
nyen 7. helyezés mindkét versenyszámban.

II. korcsoport (2008-2009.):
Kiss Luca 50 m gyors körzeti 2. hely, 50 m mell 1. hely; Kovács 
Zsombor 50 m hát 3. 50 m mell 3. hely; Kovács Enikő 50 m mell 2. 
hely, 50 m gyors 5. hely; Schildmayer Ábel 50 m gyors 8.; Molnár 
Hunor 50 m gyors 4. hely, 50 m mell 4. hely; Fried Levente 50 m 
gyors 5. hely, 50 m hát 8. hely; Papp Sára 50 m gyors 7. hely, 50 m 
hát 5. hely; Vecsey- Körmendi Balázs 50 m hát 5. hely; Nagy Dávid 
50 m hát 6. hely; Hegyessy Zsombor 50 m mell 5. hely.
A megyei versenyen Kiss Luca 50 m gyorsúszásban 7. helyezést, 50 
m mellúszásban 1. helyezést ért el. Kovács Enikő mellúszásban 7. 
helyezett lett.
Váltóverseny:
4x 50 m gyorsváltó 2. korcsoport fiú 2. hely (Molnár Hunor, Nagy 
Dávid, Fried Levente, Kovács Zsombor).
4x 50 m gyorsváltó 2. korcsoport lány 2. hely (Kovács Enikő, Papp 
Sára, Kiss Luca, Farkas Nóra).

III. korcsoport (2006-2007.):
Révész Ádám 100 m gyors 9. hely, 100 m mell 6.hely; Takács Ádám 
100 m gyors 5. hely, 100 m mell 1. hely; Varga Csanád 100 m 
gyors 7.hely, 100 m hát 5. hely; Blazsúr Hanna 100 m gyors 3.hely; 
Tamás Elina 100 m gyors 2. hely, 100 m mell 4. hely; Molnár Luca 
100 m gyors 1. hely; Ormai Koppány 100 m hát 4. hely; Ács Fanni 
100 m hát 2. hely; Kovács Borbála 100 m hát 1. hely; Marton Il-
dikó 100 m hát 3. hely; Bécsy Bendegúz 100 m mell 2. hely; Göde 
Petra 100 m mell 2. hely; Negro Emese 100 m mell 1. hely.
A megyei versenyen 100  m mellúszásban Takács Ádám 4., Bécsy 
Bendegúz 6., Göde Petra 4., 100 m hátúszásban Kovács Bori a 4., 
Ács Fanni a 8., 100m gyorsúszásban Tamás Elina 8. helyezést ért el.
Váltóverseny: 
4x 50 m gyorsváltó III.. korcsoport fiú 2. hely. Tagjai: Bécsy Bende-
gúz, Révész Ádám , Ormai Koppány, Varga Csanád.
4x 50 m lány váltó III. korcsoport 1. hely. Tagjai: Kovács Anna Bor-
bála, Tamás Elina, Negro Emese, Göde Petra. A megyei versenyen 
2. helyezés.

IV. korcsoport (2004-2005.):
Farkas Máté 100 m hát 2. hely, 100 m mell 2. hely; Iker Sámuel 
100 m gyors 3. hely, 100 m mell 1. hely; Gyimóthy Olivér 100 m 
hát 3. hely, 100 m mell 4. hely; Csomai Dominik 100 m gyors 1. 
hely, 100 m hát 1. hely.
A megyei versenyen 100 m hátúszásban Csomai Dominik 2., Far-
kas Máté 4., 100 m mellúszásban Iker Sámuel 4., Farkas Máté 5., 
100 m gyorsúszásban Csomai Dominik 2. helyezést ért el.
Váltóverseny:
4x 50 m gyorsváltó IV. korcsoport fiú 1. hely. Tagjai: Csomai Do-
minik, Farkas Máté, Iker Sámuel, Gyimóthy Olivér. A megyei ver-
senyen 2. helyezés.
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2019. február Krónika

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

Családias légkörben
Ismét elérkezett a Vörösberényi Általános Iskolában a Suliváró 

programsorozat. Balatonalmádiban a  fenntartó tankerület összesen 
3 elsős osztály, ezen belül intézményünkben kettő osztály indítását 
engedélyezte. Ennek megfelelően a két leendő osztályfőnök Oszlár 
Tamásné (Rita néni) és Laczkó Anita tanító nénik tartották a fog-
lalkozást. A tartalmas egy órában a kíváncsiságtól csillogó szemű 
gyermekek, a játékban szívesen szereplő szülők és a fáradhatatlan  
tanító nénik „cinegéket táncoltattak” , majd hóembert készítettek. 
A kitűnő hangulat után bízunk benne, hogy a következő foglalkozá-
sunkra is szívesen látogatnak hozzánk az érdeklődők. Találkozzunk 
február 20-án szerdán 16:30 órakor! 

Közeledik a jövedelemadó bevallás időszaka (február–május). Kö-
szönjük minden támogatónknak az eddigi felajánlásaikat. Idén is 
jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlására kérjük Önöket, illetve új támogatóinkat. Célunk, hogy 
a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány támogassa az intéz-
ményünkben tanuló diákokat:
- szabadidős és sporttevékenységben;
- kirándulásokban, táborozásokban;
- eredményesen teljesítő diákok jutalmazásában;
- tanulmányi versenyek nevezési díjához, szállítási költségéhez való

hozzájárulásban;
- oktatás tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében 

(pl. informatika, nyelvoktatás);
- szociálisan rászoruló tanulók részére többlettámogatás 

nyújtásában.
Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és 

a „VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként, melynek adószáma:

18935598-1-19

Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
% -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné támo-
gatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti:

11748083-20023302
Köszönjük.

Berényis diákok a veszprémi Ipari 
Szakközépiskolában

Az idei első félévben is lehetőségünk volt eltölteni egy tanítási 
napot az Ipari Szakközépiskolában. Az iskoláink között korábban 
létrejött pályázat keretében a hetedik osztályos tanulókkal egy-egy 
élménydús napot élhettünk át Veszprémben. Ez azt jelenti, hogy a 
korszerű természettudományos laborjukban részt vettünk biológia, 
kémia és fizika órákon. Minden óra legfőbb jellemzője a sok-sok 
tanulói kísérlet volt. Izgalmas volt belecsöppeni egy középiskola 
hétköznapjaiba és a tanórák aktívabb részeseivé válni. Nekünk is 
sok érdekességgel, tapasztalattal zárulnak ezek a kis kirándulások.

Kovács Katalin és Pataki Éva
szervezők

Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274,  
e-mail: gondozasbalmadi@chello.hu; almadikozpont@gmail.com

Tisztelt Olvasó!
2018. karácsonyán több magánszemély és vállalkozás kereste meg 

intézményünket azzal az igényével, hogy segíteni szeretne ő maga 
vagy ügyfeleinek köre olyan egyedülálló embereknek és családok-
nak, akiknek a karácsony sajnos nem a családdal való együttlétet, az 
ajándékozás örömét jelenti, hanem egy újabb kihívást, amellyel meg 
kell küzdenie. Példaértékű összefogással a járásban több településen 
tudtunk természetbeni támogatást nyújtani az arra rászorulóknak. 

Plank János 7 db fenyőfát ajánlott fel és szállított ki 4 településen 
összesen 5 családnak és 1 egyedülálló személynek. Hálásak vagyunk 
felajánlásáért!

Schall Jenő (Balatonalmádi Wesselényi strandon működő Kis 
Betyár Büfé üzemeltetője) több kilogramm friss húst ajánlott fel és 
szállított ki Balatonalmádiban két család részére. Nagyon köszönjük 
felajánlását!

Egy neve mellőzését kérő pár egy kétgyermekes család számára 
vásárolt be élelmiszert, tisztítószert és háztartási kisgépet, valamint 
intézményünk „Szeretet-stelázsi”-ját töltötték fel tartós élelmiszer-
rel. Köszönjük segítségüket!

Dr. Nagy Sándor házi orvos és Soósné Brigitta asszisztens szer-
vezésében több kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze az orvosi 
rendelőben, amelyet intézményünknek ajánlottak fel. Az adomá-
nyok egy része kiosztásra került, másik részét leltárba vettük és az év 
során – mivel hosszú lejáratú élelmiszerekről van szó – kerülnek ki-
osztásra. Köszönjük a szervezést és minden felajánlónak a segítséget!

Intézményünk biztosítja hosszú ideje a baba-mama torna számá-
ra hétfő délelőttönként a helyszínt. Karácsony előtt a tornán részt-
vevő családoktól is számos adomány: tartós élelmiszer, játék került 
felajánlásra, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik!

Intézményünk biztosít szintén helyszínt az Anonim Alkoholisták 
Balatonalmádi csoportjának, akik egy-egy ülésük alkalmával szin-
tén feltöltötték intézményünk „Szeretet-stelázsi”-ját. Köszönjük 
nekik is a felajánlást!

Köszönjük Polyák István és Polyák Polett felajánlását, egy háztar-
tás, egy nagy értékű főzőedénykészlettel lett gazdagabb!

Egy anonimitását kérő fiatal pár egy nagyon nehéz körülmények 
között élő kétgyermekes család karácsonyát varázsolta gazdaggá az-
zal, hogy nagy mennyiségű tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodó 
szert, édességet, ruhaneműt vitt ki személyesen hozzájuk! Nagyon 
köszönjük felajánlásukat!

Köszönjük Lakatos Susann adományát több garnitúra teljesen új 
ágynemű és nagyon szép, értékes téli ruhanemű felajánlást!

A Balatonalmádiban működő Lounge Kávézó üzemeltetője szin-
tén gyűjtést szervezett, mivel a vendégkör részéről érkezett jelzés 
arra vonatkozóan, hogy szívesen ajánlanának fel segítséget arra rá-
szoruló családok számára. A vezető jónak találta az ötletet, szívesen 
helyet adott a kezdeményezésnek és saját felajánlásával egészítette 
ki: a kávézóban december 24-én délelőtt egy tízóraizás – kakaó és 
frissen sütött pite – keretében, ráhangolódván az ünnepre, átad-
ták az összegyűlt adományokat a résztvevőknek. A kávézóban – in-
tézményünk szervezésében - 6 család 12 gyermekkel vett részt az 
„előkarácsonyon”, ahonnan rengeteg ajándékkal (játék, ruha és 
cipő, tartós élelmiszer, édesség) térhettek haza. Felemelő volt látni 
mind a résztvevők, mind a szervezők meghatottságát. Igazi kará-
csonyt varázsoltak mindenki számára! Minden felajánlónak nagyon 
köszönjük a segítséget!

Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető

Tudatos elemgyűjtés a Vörösberényi 
Általános Iskolában

 Iskolánk már több mint öt éve vesz részt szervezett, tudatos 
elemgyűjtésben.

Minden tevékeny gyermek kap egy elemgyűjtő dobozt a kap-
csolattartó tanárnőtól, Kovács Katalintól. Ha ezt a dobozt teljesen 
megtöltve leadják az iskolába, egy kupon jár érte. Ezen  van egy 
kód, amit kérnénk feltölteni a regisztráció után- a „pontvelem.
hu” oldalra. Az idei tanévben olyan lelkes első évfolyamunk van, 
akik rengeteg elemet hoztak már eddig. Köszönjük szépen a szü-
lők fáradozását! Ezzel iskolánk a téli időszaki versenyben elem-
gyűjtésből az 5. és használt mobil telefon és e-kütyü gyűjtésből a 4. 
helyen áll, több száz iskola közül. 
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Családias légkörben
Ismét elérkezett a Vörösberényi Általános Iskolában a Suliváró 

programsorozat. Balatonalmádiban a  fenntartó tankerület összesen 
3 elsős osztály, ezen belül intézményünkben kettő osztály indítását 
engedélyezte. Ennek megfelelően a két leendő osztályfőnök Oszlár 
Tamásné (Rita néni) és Laczkó Anita tanító nénik tartották a fog-
lalkozást. A tartalmas egy órában a kíváncsiságtól csillogó szemű 
gyermekek, a játékban szívesen szereplő szülők és a fáradhatatlan  
tanító nénik „cinegéket táncoltattak” , majd hóembert készítettek. 
A kitűnő hangulat után bízunk benne, hogy a következő foglalkozá-
sunkra is szívesen látogatnak hozzánk az érdeklődők. Találkozzunk 
február 20-án szerdán 16:30 órakor! 

Közeledik a jövedelemadó bevallás időszaka (február–május). Kö-
szönjük minden támogatónknak az eddigi felajánlásaikat. Idén is 
jövedelemadójuk 1 % -ának iskolai alapítványunk részére történő 
felajánlására kérjük Önöket, illetve új támogatóinkat. Célunk, hogy 
a Vörösberényi Általános Iskoláért Alapítvány támogassa az intéz-
ményünkben tanuló diákokat:
- szabadidős és sporttevékenységben;
- kirándulásokban, táborozásokban;
- eredményesen teljesítő diákok jutalmazásában;
- tanulmányi versenyek nevezési díjához, szállítási költségéhez való

hozzájárulásban;
- oktatás tárgyi feltételrendszerének fejlesztésében 

(pl. informatika, nyelvoktatás);
- szociálisan rászoruló tanulók részére többlettámogatás 

nyújtásában.
Bízunk abban, hogy megtisztelnek bennünket bizalmukkal és 

a „VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT ALAPÍT-
VÁNYT” jelölik meg kedvezményezettként, melynek adószáma:

18935598-1-19

Ha módjukban áll szíveskedjenek barátaikat, ismerőseiket is 
megkérni, hogy iskolai alapítványunk részére ajánlják fel adójuk 1 
% -át. Amennyiben más módon, vagy konkrét céllal szeretné támo-
gatni iskolánkat, az alábbi számlaszámon is megteheti:

11748083-20023302
Köszönjük.

Berényis diákok a veszprémi Ipari 
Szakközépiskolában

Az idei első félévben is lehetőségünk volt eltölteni egy tanítási 
napot az Ipari Szakközépiskolában. Az iskoláink között korábban 
létrejött pályázat keretében a hetedik osztályos tanulókkal egy-egy 
élménydús napot élhettünk át Veszprémben. Ez azt jelenti, hogy a 
korszerű természettudományos laborjukban részt vettünk biológia, 
kémia és fizika órákon. Minden óra legfőbb jellemzője a sok-sok 
tanulói kísérlet volt. Izgalmas volt belecsöppeni egy középiskola 
hétköznapjaiba és a tanórák aktívabb részeseivé válni. Nekünk is 
sok érdekességgel, tapasztalattal zárulnak ezek a kis kirándulások.

Kovács Katalin és Pataki Éva
szervezők

Balatonalmádi Család-és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat
8220 Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32.
Tel.: 88/542-551, Fax.: 88/ 430-274,  
e-mail: gondozasbalmadi@chello.hu; almadikozpont@gmail.com

Tisztelt Olvasó!
2018. karácsonyán több magánszemély és vállalkozás kereste meg 

intézményünket azzal az igényével, hogy segíteni szeretne ő maga 
vagy ügyfeleinek köre olyan egyedülálló embereknek és családok-
nak, akiknek a karácsony sajnos nem a családdal való együttlétet, az 
ajándékozás örömét jelenti, hanem egy újabb kihívást, amellyel meg 
kell küzdenie. Példaértékű összefogással a járásban több településen 
tudtunk természetbeni támogatást nyújtani az arra rászorulóknak. 

Plank János 7 db fenyőfát ajánlott fel és szállított ki 4 településen 
összesen 5 családnak és 1 egyedülálló személynek. Hálásak vagyunk 
felajánlásáért!

Schall Jenő (Balatonalmádi Wesselényi strandon működő Kis 
Betyár Büfé üzemeltetője) több kilogramm friss húst ajánlott fel és 
szállított ki Balatonalmádiban két család részére. Nagyon köszönjük 
felajánlását!

Egy neve mellőzését kérő pár egy kétgyermekes család számára 
vásárolt be élelmiszert, tisztítószert és háztartási kisgépet, valamint 
intézményünk „Szeretet-stelázsi”-ját töltötték fel tartós élelmiszer-
rel. Köszönjük segítségüket!

Dr. Nagy Sándor házi orvos és Soósné Brigitta asszisztens szer-
vezésében több kilogramm tartós élelmiszer gyűlt össze az orvosi 
rendelőben, amelyet intézményünknek ajánlottak fel. Az adomá-
nyok egy része kiosztásra került, másik részét leltárba vettük és az év 
során – mivel hosszú lejáratú élelmiszerekről van szó – kerülnek ki-
osztásra. Köszönjük a szervezést és minden felajánlónak a segítséget!

Intézményünk biztosítja hosszú ideje a baba-mama torna számá-
ra hétfő délelőttönként a helyszínt. Karácsony előtt a tornán részt-
vevő családoktól is számos adomány: tartós élelmiszer, játék került 
felajánlásra, amit ezúton is nagyon köszönünk nekik!

Intézményünk biztosít szintén helyszínt az Anonim Alkoholisták 
Balatonalmádi csoportjának, akik egy-egy ülésük alkalmával szin-
tén feltöltötték intézményünk „Szeretet-stelázsi”-ját. Köszönjük 
nekik is a felajánlást!

Köszönjük Polyák István és Polyák Polett felajánlását, egy háztar-
tás, egy nagy értékű főzőedénykészlettel lett gazdagabb!

Egy anonimitását kérő fiatal pár egy nagyon nehéz körülmények 
között élő kétgyermekes család karácsonyát varázsolta gazdaggá az-
zal, hogy nagy mennyiségű tartós élelmiszert, tisztító és tisztálkodó 
szert, édességet, ruhaneműt vitt ki személyesen hozzájuk! Nagyon 
köszönjük felajánlásukat!

Köszönjük Lakatos Susann adományát több garnitúra teljesen új 
ágynemű és nagyon szép, értékes téli ruhanemű felajánlást!

A Balatonalmádiban működő Lounge Kávézó üzemeltetője szin-
tén gyűjtést szervezett, mivel a vendégkör részéről érkezett jelzés 
arra vonatkozóan, hogy szívesen ajánlanának fel segítséget arra rá-
szoruló családok számára. A vezető jónak találta az ötletet, szívesen 
helyet adott a kezdeményezésnek és saját felajánlásával egészítette 
ki: a kávézóban december 24-én délelőtt egy tízóraizás – kakaó és 
frissen sütött pite – keretében, ráhangolódván az ünnepre, átad-
ták az összegyűlt adományokat a résztvevőknek. A kávézóban – in-
tézményünk szervezésében - 6 család 12 gyermekkel vett részt az 
„előkarácsonyon”, ahonnan rengeteg ajándékkal (játék, ruha és 
cipő, tartós élelmiszer, édesség) térhettek haza. Felemelő volt látni 
mind a résztvevők, mind a szervezők meghatottságát. Igazi kará-
csonyt varázsoltak mindenki számára! Minden felajánlónak nagyon 
köszönjük a segítséget!

Dr. Sajtos Ildikó, intézményvezető

Tudatos elemgyűjtés a Vörösberényi 
Általános Iskolában

 Iskolánk már több mint öt éve vesz részt szervezett, tudatos 
elemgyűjtésben.

Minden tevékeny gyermek kap egy elemgyűjtő dobozt a kap-
csolattartó tanárnőtól, Kovács Katalintól. Ha ezt a dobozt teljesen 
megtöltve leadják az iskolába, egy kupon jár érte. Ezen  van egy 
kód, amit kérnénk feltölteni a regisztráció után- a „pontvelem.
hu” oldalra. Az idei tanévben olyan lelkes első évfolyamunk van, 
akik rengeteg elemet hoztak már eddig. Köszönjük szépen a szü-
lők fáradozását! Ezzel iskolánk a téli időszaki versenyben elem-
gyűjtésből az 5. és használt mobil telefon és e-kütyü gyűjtésből a 4. 
helyen áll, több száz iskola közül. 
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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! 

Dudásné Pirik Mariann igazgatók és Ruttkay Gyula, Ybl-díjas építész. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Március 2. szombat 19.30 – Jelmezes farsangi karnevál a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjai szervezésében. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 3. vasárnap 9-14 óra - Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
csoportjainak mérkőzése a Pannóniában
Március 8. péntek 17 óra - „Almádi Nők” című kiállítás megnyitója 
Vízer Júlia, Fekti Vera és Séllei Katalin alkotók műveiből a 
Pannóniában. A kiállítás március 30-ig látogatható.
Március 14. csütörtök 18 óra - Fáklyás felvonulás az ünnep 
előestéjén. Gyülekező a Pannónia előtt, majd fáklyás felvonulás a 
Kossuth szoborhoz, ahol a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
ünnepi műsorával emlékezünk a szabadságharcra.
Március 15. péntek 11 óra - Városi ünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál
ÚJ LEHETŐSÉG! Lendülj harmóniába a testeddel! Test Tudat Tánc 
(TTT) és Felnőtt Klasszikus Balett foglalkozás indul! Időpont: minden 
szombat 14-15 óra. Helyszín: Pannónia. Oktató: Vízhányó Katalin. 
Első alkalom: 2019. február 23. 14 óra. Bejelentkezés és Információ: 
0670/380-20-64 A foglalkozásokra a bejelentkezés szükséges!

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Február 18. hétfő 18.00 Rezisztens gyümölcsfajták Ea.: Dr Szani Zsolt 
NÉBIH Kertészeti Növények Fajtakisérleti osztályának  munkatársa. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 2. szombat 15.00 Fábián József emlékére Szőlész-Borász 
találkozó Alsóörsön Feind Borászat Balatonfőkajár bemutatkozásával  
(Indulás 14.15-kor a Vörösberényi posta elől, felszállási lehetőség az 
Autóbusz- pályaudvaron)
Március 4. hétfő 18.00 Urológiai előadás - Húgyuti problémáink 
és orvoslása Ea.: Dr Sztojcsev Stefán urológus szakorvos Helyszín: 
Vörösberényi Kultúrház

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Február 6. szerda 13.30 Téli gyalog túra a Horgásztanyára Szervezők: 
Kalocsa Gyula - Gönci György - Lencse Sándor
Február 13. szerda 16-18-ig Ügyelet: II. előleg befizetése a toszkáni 
utazásra
Február 18. hétfő 12.30 Utazás  Budapestre a Nemzeti Színházba 
Tamási Áron: Vitéz lélek c. előadásra
Február 20. szerda 16 - 17-ig Ügyelet: Befizetés tagdíjra, ünnepi 
vacsorára
Február 23. szombat 16 óra 20 éves a KLUB Jubileumi műsor, ünnepi 
vacsora a MAGTÁRBAN, zenés szülinap
Március 2. szombat 19 órától Jelmezes felvonulással egybekötött 
városi farsangi bál üdvözlő itallal, vacsorával. 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. 
Következő időpontunk: 2019. február 18. 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 +36/30/37359533

BOLHAPIAC 
Bolhapiac a hónap utolsó vasárnapján délelőtt lesz, tehát január 27-én. 
Információ: 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.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Február 8. péntek 17 óra - Kapolcsi Kovács Csaba grafikusművész 
„Mese - Mesterségek” című kiállítás megnyitója a Pannóniában. 
A kiállítás megtekinthető március 2-ig az intézmény nyitva tartási 
idejében.
Február 9. szombat 16 óra - Jegesmaci Barátai zenés bábjáték 
az Ametist bábszínház előadásában. Belépőjegy ára 1400 Ft/fő – a 
helyszínen, az előadás előtt 15 órától vásárolható. 
Február 14. csütörtök - Nemzetközi Könyvajándék Nap – 
Könyvtárunk minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez: 
városszerte rálelhetnek ajándékkönyveinkre! Akinek kedve van, kövesse 
példánkat, s kérjük, fényképezze le saját elhagyott könyvét, majd töltse 
fel facebook oldalunkra!
Február 17. vasárnap 9-14 óra - Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
csoportjainak mérkőzése a Pannóniában
Február 18. hétfő 10-22 óra - Magyar Széppróza Napja - Non-
stop 12 órás felolvasás meghívott vendégekkel a Pannónia aulájában 
berendezett irodalmi kávézónkban. A felolvasáshoz bárki szabadon 
csatlakozhat! Jókai Mór születésnapján második alkalommal kerül 
megrendezésre országszerte a Magyar Széppróza Napja, ehhez 
kapcsolódik a balatonalmádi városi könyvtár. További információ a 
www.strandkonytar.hu oldalon illetve a 88/542-514 telefonszámon.
Február 23. szombat 16 óra – Jubileumi rendezvény - 20 éves a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub. Helyszín: Magtár
Február 24. vasárnap – Téltemető-Tavaszköszöntő Mulatság - 
Télűzés a Balaton partján. A 2019. esztendő télutó hava Jégtörő Mátyás 
napján, már délnek előtte megkezdődik az áldozathozatal, a Megfőzzük 
Almádit egyesület tagságával és vendégeivel. A budatavai strandnál a 
Jóbarátok halsütöde környékén, a finom FALATKÁK közt orja leves, 
csülkös babgulyás, sült kolbász, hurka, hagymás vér, resztelt máj, toros 
káposzta, székely túrófánk, aranygaluska, mákos guba és szendvics is 
szerepel a rögtönzött étlapon. Az odaillő muzsikaszó valamint a legjobb 
mesterszakácsok és séfek között a „Nemzet rozmárja” – remélhetőleg 
további társakkal – kellő óvatosság mellett merítkezik a Balaton 
hullámai közibe! (Előzetes jelentkezés kelletik ám!)
A Pannóniában, a déli étek elköltését követően (13 órától) Zsapka Adél 
nénémasszony segedelmével kiszécske készül az aprónépek fürge kezei 
között, majd a jelmezes masírozást követően, a délutáni fél hármas 
„harangszókor” a mólónál, az idei tél hivatalosan elűzetik!
A télűzés nem kívánja nélkülözni a tánczot, a vidámságot, farsangi 
alakoskodást sem, hogy a kiűzetett tél helyére behozassék, ama 
rügyfakasztó tavasznak kellemes melege. Kinek kedve vagyon, öltözzön 
maskarába!
Továbbá: Az olvasó figyelme felhívatik, hogy ha már tavaszodik, akkor 
lehetősége legyen bármely férfi vagy fehérnépnek fürdőruha viseletes 
alulöltözöttségét közszemlére tenni! Ennek feltétele az előzetes bejelentés 
bármely módon a szervezőbizottság felé. Ha elégséges jelentkező tesz 
bejelentést, úgy szervezett keretek között bemutatóban vehetnek részt, 
ahol bugyogó, gatya, fecske, úszódressz egyaránt nevezhető a rögtönzött 
prömieren!
Február 28. csütörtök 17 óra - Kósa György Zenei alapfokú 
Művészeti Iskola Farsangi Jótékonysági Hangversenye a Pannóniában
Március 2. szombat 15 óra – Értékeink. A Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, mint településünk értéke. Előadó: Czuczor Sándor és 

Kosárfonás!
Mindenkit szeretettel várunk 
a Vörösberényi Kultúrházban 
minden héten, csütörtökön 
16.30-kor foglalkozásainkra. 

Érdeklődni lehet: 
06/20-991-62-13 telefonszámon, 
vagy a helyszínen a 
foglalkozások ideje alatt.

      a kosárfonó csapat

Kérjük, támogassa a
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 

munkáját az adója 1%-ával!
Adószám: 19381820-2-19

Köszönjük!

Kérjük, támogassa a
Vörösberényi Polgári Olvasókör 

munkáját az adója 1%-ával!
Adószám: 18923487-1-19.

Köszönjük!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár kistermébe (Balatonalmádi, Városház tér 4.) 
„Bús magyar lélek – avagy életünk része e a depresszió?” címmel 
megrendezésre kerülő interaktív előadásunkra 2019.02.19-én 
17.00 órai kezdettel. 
Előadó: Dr. Englert Tímea pszichiáter
Téma: az előadás a depresszió, mint jelenség hátterében húzódó 
problémákra, a hajlamosító tényezőkre, figyelmeztető tünetekre 
kívánja felhívni a figyelmet, hogy minél több rászoruló juthasson a 
segítséget jelentő szakemberekhez.
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.
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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! 

Dudásné Pirik Mariann igazgatók és Ruttkay Gyula, Ybl-díjas építész. 
Helyszín: Pannónia olvasóterem
Március 2. szombat 19.30 – Jelmezes farsangi karnevál a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub és művészeti csoportjai szervezésében. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 3. vasárnap 9-14 óra - Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
csoportjainak mérkőzése a Pannóniában
Március 8. péntek 17 óra - „Almádi Nők” című kiállítás megnyitója 
Vízer Júlia, Fekti Vera és Séllei Katalin alkotók műveiből a 
Pannóniában. A kiállítás március 30-ig látogatható.
Március 14. csütörtök 18 óra - Fáklyás felvonulás az ünnep 
előestéjén. Gyülekező a Pannónia előtt, majd fáklyás felvonulás a 
Kossuth szoborhoz, ahol a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium 
ünnepi műsorával emlékezünk a szabadságharcra.
Március 15. péntek 11 óra - Városi ünnepség és koszorúzás a 
forradalom és szabadságharc emlékére a Petőfi szobornál
ÚJ LEHETŐSÉG! Lendülj harmóniába a testeddel! Test Tudat Tánc 
(TTT) és Felnőtt Klasszikus Balett foglalkozás indul! Időpont: minden 
szombat 14-15 óra. Helyszín: Pannónia. Oktató: Vízhányó Katalin. 
Első alkalom: 2019. február 23. 14 óra. Bejelentkezés és Információ: 
0670/380-20-64 A foglalkozásokra a bejelentkezés szükséges!

Vörösberényi Fábián József Kertbarát Kör 
Információ: 70/339-5274 (Pandur Ferenc, elnök)
Február 18. hétfő 18.00 Rezisztens gyümölcsfajták Ea.: Dr Szani Zsolt 
NÉBIH Kertészeti Növények Fajtakisérleti osztályának  munkatársa. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Március 2. szombat 15.00 Fábián József emlékére Szőlész-Borász 
találkozó Alsóörsön Feind Borászat Balatonfőkajár bemutatkozásával  
(Indulás 14.15-kor a Vörösberényi posta elől, felszállási lehetőség az 
Autóbusz- pályaudvaron)
Március 4. hétfő 18.00 Urológiai előadás - Húgyuti problémáink 
és orvoslása Ea.: Dr Sztojcsev Stefán urológus szakorvos Helyszín: 
Vörösberényi Kultúrház

Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
Információ: 30/902-42-68 (Lencse Sándor, elnök)
Február 6. szerda 13.30 Téli gyalog túra a Horgásztanyára Szervezők: 
Kalocsa Gyula - Gönci György - Lencse Sándor
Február 13. szerda 16-18-ig Ügyelet: II. előleg befizetése a toszkáni 
utazásra
Február 18. hétfő 12.30 Utazás  Budapestre a Nemzeti Színházba 
Tamási Áron: Vitéz lélek c. előadásra
Február 20. szerda 16 - 17-ig Ügyelet: Befizetés tagdíjra, ünnepi 
vacsorára
Február 23. szombat 16 óra 20 éves a KLUB Jubileumi műsor, ünnepi 
vacsora a MAGTÁRBAN, zenés szülinap
Március 2. szombat 19 órától Jelmezes felvonulással egybekötött 
városi farsangi bál üdvözlő itallal, vacsorával. 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. 
Következő időpontunk: 2019. február 18. 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 +36/30/37359533

BOLHAPIAC 
Bolhapiac a hónap utolsó vasárnapján délelőtt lesz, tehát január 27-én. 
Információ: 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.

Pannónia Kulturális Központ Információ: 88/542-515 (porta) 
88/542-511; 542-506 (szervezés) 88/542-514 (könyvtár)
Február 8. péntek 17 óra - Kapolcsi Kovács Csaba grafikusművész 
„Mese - Mesterségek” című kiállítás megnyitója a Pannóniában. 
A kiállítás megtekinthető március 2-ig az intézmény nyitva tartási 
idejében.
Február 9. szombat 16 óra - Jegesmaci Barátai zenés bábjáték 
az Ametist bábszínház előadásában. Belépőjegy ára 1400 Ft/fő – a 
helyszínen, az előadás előtt 15 órától vásárolható. 
Február 14. csütörtök - Nemzetközi Könyvajándék Nap – 
Könyvtárunk minden évben csatlakozik a kezdeményezéshez: 
városszerte rálelhetnek ajándékkönyveinkre! Akinek kedve van, kövesse 
példánkat, s kérjük, fényképezze le saját elhagyott könyvét, majd töltse 
fel facebook oldalunkra!
Február 17. vasárnap 9-14 óra - Kelet-Balatoni Sakk Egyesület 
csoportjainak mérkőzése a Pannóniában
Február 18. hétfő 10-22 óra - Magyar Széppróza Napja - Non-
stop 12 órás felolvasás meghívott vendégekkel a Pannónia aulájában 
berendezett irodalmi kávézónkban. A felolvasáshoz bárki szabadon 
csatlakozhat! Jókai Mór születésnapján második alkalommal kerül 
megrendezésre országszerte a Magyar Széppróza Napja, ehhez 
kapcsolódik a balatonalmádi városi könyvtár. További információ a 
www.strandkonytar.hu oldalon illetve a 88/542-514 telefonszámon.
Február 23. szombat 16 óra – Jubileumi rendezvény - 20 éves a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub. Helyszín: Magtár
Február 24. vasárnap – Téltemető-Tavaszköszöntő Mulatság - 
Télűzés a Balaton partján. A 2019. esztendő télutó hava Jégtörő Mátyás 
napján, már délnek előtte megkezdődik az áldozathozatal, a Megfőzzük 
Almádit egyesület tagságával és vendégeivel. A budatavai strandnál a 
Jóbarátok halsütöde környékén, a finom FALATKÁK közt orja leves, 
csülkös babgulyás, sült kolbász, hurka, hagymás vér, resztelt máj, toros 
káposzta, székely túrófánk, aranygaluska, mákos guba és szendvics is 
szerepel a rögtönzött étlapon. Az odaillő muzsikaszó valamint a legjobb 
mesterszakácsok és séfek között a „Nemzet rozmárja” – remélhetőleg 
további társakkal – kellő óvatosság mellett merítkezik a Balaton 
hullámai közibe! (Előzetes jelentkezés kelletik ám!)
A Pannóniában, a déli étek elköltését követően (13 órától) Zsapka Adél 
nénémasszony segedelmével kiszécske készül az aprónépek fürge kezei 
között, majd a jelmezes masírozást követően, a délutáni fél hármas 
„harangszókor” a mólónál, az idei tél hivatalosan elűzetik!
A télűzés nem kívánja nélkülözni a tánczot, a vidámságot, farsangi 
alakoskodást sem, hogy a kiűzetett tél helyére behozassék, ama 
rügyfakasztó tavasznak kellemes melege. Kinek kedve vagyon, öltözzön 
maskarába!
Továbbá: Az olvasó figyelme felhívatik, hogy ha már tavaszodik, akkor 
lehetősége legyen bármely férfi vagy fehérnépnek fürdőruha viseletes 
alulöltözöttségét közszemlére tenni! Ennek feltétele az előzetes bejelentés 
bármely módon a szervezőbizottság felé. Ha elégséges jelentkező tesz 
bejelentést, úgy szervezett keretek között bemutatóban vehetnek részt, 
ahol bugyogó, gatya, fecske, úszódressz egyaránt nevezhető a rögtönzött 
prömieren!
Február 28. csütörtök 17 óra - Kósa György Zenei alapfokú 
Művészeti Iskola Farsangi Jótékonysági Hangversenye a Pannóniában
Március 2. szombat 15 óra – Értékeink. A Magyar-Angol Tannyelvű 
Gimnázium, mint településünk értéke. Előadó: Czuczor Sándor és 

Kosárfonás!
Mindenkit szeretettel várunk 
a Vörösberényi Kultúrházban 
minden héten, csütörtökön 
16.30-kor foglalkozásainkra. 

Érdeklődni lehet: 
06/20-991-62-13 telefonszámon, 
vagy a helyszínen a 
foglalkozások ideje alatt.

      a kosárfonó csapat

Kérjük, támogassa a
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület 

munkáját az adója 1%-ával!
Adószám: 19381820-2-19

Köszönjük!

Kérjük, támogassa a
Vörösberényi Polgári Olvasókör 

munkáját az adója 1%-ával!
Adószám: 18923487-1-19.

Köszönjük!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pannónia Kulturális 
Központ és Könyvtár kistermébe (Balatonalmádi, Városház tér 4.) 
„Bús magyar lélek – avagy életünk része e a depresszió?” címmel 
megrendezésre kerülő interaktív előadásunkra 2019.02.19-én 
17.00 órai kezdettel. 
Előadó: Dr. Englert Tímea pszichiáter
Téma: az előadás a depresszió, mint jelenség hátterében húzódó 
problémákra, a hajlamosító tényezőkre, figyelmeztető tünetekre 
kívánja felhívni a figyelmet, hogy minél több rászoruló juthasson a 
segítséget jelentő szakemberekhez.
Az előadás ingyenes, a helyszínen regisztráció szükséges.
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Enyhe és zord teleink
Hol van már a tavalyi hó? Francois Villon közel 600 éves köl-

tői kérdését sok magyar költő szép fordításában ismerjük, sőt a 
múlt században még dalban is megismételte Aradszky László, 
de egyikőjük sem várt rá választ. A kérdés megközelítő jelenté-
se: ugyan már, ki emlékszik rá? Mégis motoszkál bennünk va-
lami akárcsak Vajda Ferencben, aki 120 évvel ezelőtt Hasznos 
tudnivalók - innen onnan címszó alatt gyűjtötte össze régmúlt 
idők bölcsességeit, furcsaságait és olykor haszontalanságait, a 
zord meg enyhe teleit.

Tavaszvárás idején szoktunk magunk is azon morfondírozni, 
hogy milyenek lehettek a régi telek, mert a mostaniak fölöttébb 
furcsák. Kezdjük azzal, hogy a hónak nyoma sem volt most ka-
rácsonykor, pedig hatalmas igény lett volna rá. Durcásak is lettek 
egyesek azokra a meteorológusokra, akik ezt a legkorábban megjó-
solták, pedig csak pontosan eltalálták. Amikor pedig bekeményített 
egy kicsit a tél, akkor meg azon háborodtak fel felebarátaink, hogy 
hó is lehet, fagy is lehet, sőt még jég is lehet. Pedig valahogy ettől 
tél a tél. Gyermekkoromban bezzeg többször kötésig ért a hó – igaz 
akkor még máshogy mondtuk - de nem ezért vertek meg a szüleim, 
hanem azért, mert az 50-es évek egyik januárjában rövid nadrágban 
találtam iskolába menni. Csak úgy 
heccből. Mit mondjak: megizzasztot-
tak utána annyira, hogy még náthás 
sem lettem, nemhogy influenzás.

Kronológiai kutatásaim mellék-
termékeként előkerültek adatok ko-
rábbi kemény telekről, igaz tőlünk 
északabbra. 1126-ban például meg-
fagytak a madarak a levegőben, 1305-
ben meg szánkón és kocsin mentek 
az emberek a dán szigetekre. 1241 
tele igen zord lehetett itt is, mert be-
fagyott a Duna és a tatárok rá tudtak 
zúdulni a Dunántúlra. 1458. január 
24-én ismét annyira befagyott, hogy 
elbírta Buda és Pest teljes lakosságát, 
így Mátyást a Duna jegén választot-
ták meg királynak. Ez utóbbit már mi is el tudtuk képzelni, mert az 
északi partról a vörös homokkövet a múlt század elejéig szekereken 
fuvarozták át a jégen a déli partra. Igaz, akkor 50 centi vastag volt a 
jég, elbírta azt az irtózatos súlyt. Alig pár éve már a Trabantot sem 
bírta el, be is szakadt a horgásszal együtt. Hogy ezek után miért kel-
lett két jóval nehezebb Hummerrel újra megpróbálni, azt végképp 
nem tudom, de talán a tulajdonosaik sem. Biztosan nem voltak 
olyan edzettek, mint a két Boros Laci Balatonalmádiban vagy az 
idősebb és az ifjabb Schirilla! Én mindenesetre a parton jobban fáz-
tam a vastag télikabátban és kucsmában, pedig a butykossal érkező 
Balikó Feri barátom minden áldott Télbúcsúztatón belém diktált 
legalább két féldecis finánc-nem-látta kisüstit.

Így aztán inkább az enyhébb teleket szerettem jobban vizsgál-
gatni, konkrétan az 1182. évit, amikor február 2-án a gyümölcs-
fák tele voltak gyümölccsel.  A medve már pedig akkor is kijött 
a barlangjából és szerintem nem az árnyékára koncentrált. Négy 
év múlva sem, amikor az alma dió nagyságúra nőtt már februárra. 
Arra viszont végképp nem találtam magyarázatot, hogy a veszprémi 
püspök miért éppen ezidőtájt vonta meg a veszprémvölgyi apácák 
tizedszedési jogát a környékünkön? Azután arra sem, hogy apácák 
miért döntöttek úgy ezek után, hogy hamis másolatot készítenek az 
alapító okiratukról, de az biztos, hogy ebben már gondosan körül-

írták a püspöktől való függetlenségüket. Pereskedtek is egymással 
úgy két és félszáz évig.

1473-ban följegyezték, hogy a gyümölcsfák októberben másod-
szor is virágoztak és Márton napkor érett cseresznyét lehetet enni. 
Mivel ekkor hivatalosan még Amerikát sem fedezték fel és chilei 
cseresznyét sem akartak importálni a korabeli politikusok, tényleg 
teljesen érthetetlen számomra, hogy egyes elvetemült szentkirály-
szabadjai polgárok ugyan miért vágták ki a fát a káptalan kisberényi 
birtokán. Már pedig kivágták és olyan komoly visszhangot váltott 
ki galád cselekedetük, hogy még Esztergomba is beidézték őket!

Mennyivel másként tanulhattuk vagy taníthattuk volna a törté-
nelmet, ha netán ilyen zaftos helyi történetekkel lehetett volna fű-
szerezni az „antiklerikális” megmozdulásokat, vagy az „antifeudális” 
tiltakozásokat? Arra határozottan emlékszem, hogy az éghajlat sze-
repét nem hangsúlyozták annyira, mint manapság. Tudni azért tud-
tunk arról, hogy a középkorban egy kis jégkorszak keserítette meg 
az emberek életét, főleg a jobbágyokét, mert a főurak pazar kasté-
lyokban vészelték át a hidegebb időket. Ők meg arra panaszkodtak, 
hogy a nyitott kandalló elől égette a hasukat, miközben a hátuk 
meg zúzmarás maradt. Hogyan lehetett akkor ez ellen védekezni? 
Nos, ittak - nálunk többet, sőt többet, mint a kefekötők, Angliában 
meg jobban, mint a halak és a németeknél beittak, mint a lyuk. Egy 

szóval: védekeztek! A maguk módján. 
Elég sikeresen. Megvolt hozzá még 
egy mentség: fertőző volt a kútvíz. 
Így aztán a „télen bort, nyáron pálin-
kát” mondás járta sokáig, mert nyá-
ron hevítette a bor őkelméket.                                                                         

A mostani telekben én mégis in-
kább a szebb dolgokat látom és lát-
tatom, egyrészt az időskor ürügyén, 
másrészt pedig a tények miatt. Az 
időskor ugyanis minden évszakban 
észre tudja venni a szépséget, illetve 
érezteti azt a diadalt, hogy még ezt 
is meg tudtuk érni. Kezdem talán a 
szépségeket azzal, hogy felfedeztem 
kisvárosomban a „kocsonya-három-
szöget”. Nos, tőlünk nyugatabbra, 

az Atlanti óceán a Bermuda háromszöge borzolgatja a kedélyeket. 
Engem meg az borzongatott meg, hogy utcánként tudtam bemérni 
kisvárosunk kocsonyatermelő képességét. Nos, komoly és kemény 
verseny alakult ki nyugdíjba menetelem elmúlt évtizedében, mert 
a legjobb kocsonyák mindig megtaláltak Budatavától Káptalanig 
és Almáditól Vörösberényig. Végeredményt még nem mernék, sőt 
nem is célszerű még hirdetni, de közhírré kívánom tenni, hogy a 
Vécsey köz-Budatava strand-Árpád utca háromszöge erősen elő-
retört. Részletekbe nem bocsátkoznék, mert az egy külön cikket 
igényelne, de amit beleraknak, ahogy főzik, és ahogy tálalják az pá-
ratlan. Hovatovább helyi hungarikum.

A másik nagyon fontos dolog, hogy majdnem két hónapja tu-
dok közlekedni: korábban küzdöttem vele, autóimról nem is be-
szélve. Közösen szenvedtünk a kanyonszerű kátyúk kerülgetésével, 
a tengelyig érő majd tetőig verődő sárban, és ha jött a jég, akkor a 
legjobb alpesi lesiklópályákra emlékeztető utcákon való futamokra 
nevezhettem be. Minden téli napon. Ha jött az enyhülés, akkor 
kocsonya is érkezett, ha pedig fagyott, akkor én főztem. Küzdelmes 
időszak volt, különösen úgy, hogy hat liter alatt nem érdemes főzni, 
de kettőnél több kis lavórnál nem tudsz többet enni. A maradékot 
pedig körbe kell vinni. A szó szoros értelmében: a Felsőörsi út felé 
ugyanis majdnem mindig lehetett közlekedni.

Az előző két dolognál is nagyobb öröm az, hogy az emberek össze 
tudnak fogni egy-egy jó cél érdekében. Legyen az helyi jótékonysági 
est, regionális gyűjtés vagy országos akció, esetleg egyszerű kis ösz-
szejövetel. Mintha tanultunk volna a sündisznóktól végre valahára. 
Ismeretes, hogy a nagy hidegben jól összebújnak a tüskés jószágok, 
de hamar szét is rebbennek, mert bökik egymást. Igen ám: de ak-
kor meg újra csak fáznak.  Előbb-utóbb megtalálják azt az ideális 
távolságot egymástól, amikor már nem fáznak, de nem is bökik egy-
mást. Erre tanítgattam a kollégistákat harminc éven át. Lám, lett is 
fogadalma...

Kezdünk talán felnőni újabban? Nos, még nem mindannyian, 
de bíztató jelek csak feltűnnek, mint a verőköltő bodobács a hársfa 
kérgén. Igaz, hogy ezt a piros-fekete pöttyös rovart mi még téve-
sen suszterbogárnak neveztük, amikor a kerti munkákat elkezdtük. 
Akik meg nem kertészkedtek, azok Shakespeare örök érvényű de-
rűlátását ismételgetik a III. Richard nagy monológjából Vas István 
fordításában: „York napsütése, rosszkedvünk telét, tündöklő nyárrá 
változtatja át!” Közben észre sem veszik, hogy múlt idő helyett már 
jelent használnak...

Czuczor Sándor

Forrás: https://pixabay.com/hu/photos/t%C3%A9li%20t%C3%B3/?

Könyvtárosok ajánlják
Túl vagyunk a Kihívás könyvajánlójának felén. Remélem, velünk 

olvasnak! Észak után jöjjön a színes Balkán!

1. Albánia

Kadare könyve, A halott hadsereg 
tábornoka nem volt egyöntetű siker. 
A második világháború után egy olasz 
tábornok azt a feladatot kapja, hogy 
gyűjtse össze és vigye haza az olasz ka-
tonák hamvait. Az albán hadszínterek 
meg- és felkeresése a háború történése-
ibe, az emberek életébe vitt el bennün-
ket. Az idei ajánlat Buxheli: „Maksut úr 
karrierje” pár évtizeddel előbbre kanya-
rodik, egészen pontosan közvetlenül a 
háború elejére. Ebből azonban a (kép-
zeletbeli) Tarina járásban élők szinte semmit nem érzékelnek: élik 
a maguk életét. A szatirikus regény hitelesen eleveníti fel Albániát: 
királyostól, előljáróstól, bejestől, csalóstól, szajhástól – mindenes-
től. S bár az utolsó lapokon megérkeznek az olasz katonák, a há-
borúból csak ennyit kapunk. Az már csak fűszerezi a mesét, hogy 
„akkoriban” Apponyi Geraldine volt az ország királynéja. Vajon ő 
milyennek láthatta az országot?...

2. Bulgária

Ha egy könyv címeként azt olva-
som, hogy Szultána, nem biztos, hogy 
Dimitar Talev könyve jut eszembe. Azt 
kell mondanom, hogy ha nem lett vol-
na benne a kihívásban az elmúlt évben, 
akkor lemaradtam volna egy igazán jó 
családregényről, s valószínű, hogy a bol-
gár nép történetéről sem olvastam volna! 
Sok embernek ajánlottam már…

Nyakig a természetben – ez a címe 
Ruszkov pikareszk regényének. Mivel 
én sem tudtam, milyen is a pikareszk 
regény, íme egy egyszerű meghatározás 

a wikipédiából: „(spanyolul picaresco, a ‚csavargó’ jelentésű pícaro 
szóból) a 16. századi Spanyolországban létrejött népszerű műfaj, 
kópé- vagy kalandorregény, általában szatirikus hangvételű alkotás, 
melynek hőse szegény csavargó, bűnöző vagy más, a társadalom pe-
remén élő személy, aki ügyessége és eszessége segítségével próbál 
boldogulni.” Tessék megkóstolni ezt a 21. századi csavargóregényt, 
állítólag a szerzőre oda kell figyelni!

3. Szerbia

A Kazár szótár! Az volt az igazi kihívás 
a Kihívásban! A kazárok már rég nincse-
nek, s az ilyen népek története mindig 
érdekes. Hát még ha némi legenda is 
övezi őket! A történet ugyanis úgy kez-
dődik, hogy a kazár uralkodó, a kagán 
álmot látott. Megfejtéséhez három böl-
cset hívott magához, egy dervist, egy 
rabbit és egy szerzetest. Aki közülük a 
legjobb álomfejtést adja, a kazárok an-
nak vallását veszik fel – ígérte a kagán. A 
meseolvasást az nehezítette – nem kevés-
sé -, hogy mindez szótár formátumban 
került feldolgozásra. Draga Velikic Nyomolvasó-ja nem visz ilyen 
régre vissza, de egy anya történetén keresztül megkapjuk a Balkán, 
Jugoszlávia, Szerbia 20. századi históriáját. Természetesen ennek a 
könyvnek is van magyar vonatkozása…

4. Montenegro

Az a gyalázatos nyár… A hegyek közé 
zár világ mindig megragad. Innen me-
nekül egészen Amerikáig a főhős, majd 
visszatér falujába. Miért jön? Mit vált ki 
a visszatérése? Erről szólt a történet… 
Az idei ajánlat a hegyekből a déli Adria-
partra visz. A regény egyik főszereplője 
egy nyomozó. A nyomozó mesterségé-
hez híven a bűn nyomába ered, mint 
bármely klasszikus skandináv krimiben. 
Aztán a nyári hőség közepén hullani 
kezd a hó… A baljós jelek sorakoznak, 
közeleg a világvége. De már abban sem 
lehet bízni. S rájövünk, hogy mégsem skandináv krimit olvasunk…

5. Macedónia

Smilevski könyve, a Freud húga 
kifogott rajtam. Tudom, hogy a szer-
ző könyve irodalmi szenzáció volt 
megjelenésekor, de bevallom, nem 
vágytam a századforduló zárkózott, 
fülledt bécsi világába. Ez nem jelen-
ti azt, hogy valaha nem veszem majd 
kézbe, de… El kell mondanom, hogy 
számos könyvvel jártam már úgy, 
hogy belekezdtem, nem kértem, az-
tán vártam pár évet, s nem is értet-
tem, elsőre mi riasztott meg benne. 
Remélem, ezzel is így leszek. Venko 
Andonovszki könyve, a Boszorkány 
hihetetlen népszerűségre tett szert, magyar fordítása az ötödik ki-
adás alapján készült! 

Fábiánné Sáray Anna
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Enyhe és zord teleink
Hol van már a tavalyi hó? Francois Villon közel 600 éves köl-

tői kérdését sok magyar költő szép fordításában ismerjük, sőt a 
múlt században még dalban is megismételte Aradszky László, 
de egyikőjük sem várt rá választ. A kérdés megközelítő jelenté-
se: ugyan már, ki emlékszik rá? Mégis motoszkál bennünk va-
lami akárcsak Vajda Ferencben, aki 120 évvel ezelőtt Hasznos 
tudnivalók - innen onnan címszó alatt gyűjtötte össze régmúlt 
idők bölcsességeit, furcsaságait és olykor haszontalanságait, a 
zord meg enyhe teleit.

Tavaszvárás idején szoktunk magunk is azon morfondírozni, 
hogy milyenek lehettek a régi telek, mert a mostaniak fölöttébb 
furcsák. Kezdjük azzal, hogy a hónak nyoma sem volt most ka-
rácsonykor, pedig hatalmas igény lett volna rá. Durcásak is lettek 
egyesek azokra a meteorológusokra, akik ezt a legkorábban megjó-
solták, pedig csak pontosan eltalálták. Amikor pedig bekeményített 
egy kicsit a tél, akkor meg azon háborodtak fel felebarátaink, hogy 
hó is lehet, fagy is lehet, sőt még jég is lehet. Pedig valahogy ettől 
tél a tél. Gyermekkoromban bezzeg többször kötésig ért a hó – igaz 
akkor még máshogy mondtuk - de nem ezért vertek meg a szüleim, 
hanem azért, mert az 50-es évek egyik januárjában rövid nadrágban 
találtam iskolába menni. Csak úgy 
heccből. Mit mondjak: megizzasztot-
tak utána annyira, hogy még náthás 
sem lettem, nemhogy influenzás.

Kronológiai kutatásaim mellék-
termékeként előkerültek adatok ko-
rábbi kemény telekről, igaz tőlünk 
északabbra. 1126-ban például meg-
fagytak a madarak a levegőben, 1305-
ben meg szánkón és kocsin mentek 
az emberek a dán szigetekre. 1241 
tele igen zord lehetett itt is, mert be-
fagyott a Duna és a tatárok rá tudtak 
zúdulni a Dunántúlra. 1458. január 
24-én ismét annyira befagyott, hogy 
elbírta Buda és Pest teljes lakosságát, 
így Mátyást a Duna jegén választot-
ták meg királynak. Ez utóbbit már mi is el tudtuk képzelni, mert az 
északi partról a vörös homokkövet a múlt század elejéig szekereken 
fuvarozták át a jégen a déli partra. Igaz, akkor 50 centi vastag volt a 
jég, elbírta azt az irtózatos súlyt. Alig pár éve már a Trabantot sem 
bírta el, be is szakadt a horgásszal együtt. Hogy ezek után miért kel-
lett két jóval nehezebb Hummerrel újra megpróbálni, azt végképp 
nem tudom, de talán a tulajdonosaik sem. Biztosan nem voltak 
olyan edzettek, mint a két Boros Laci Balatonalmádiban vagy az 
idősebb és az ifjabb Schirilla! Én mindenesetre a parton jobban fáz-
tam a vastag télikabátban és kucsmában, pedig a butykossal érkező 
Balikó Feri barátom minden áldott Télbúcsúztatón belém diktált 
legalább két féldecis finánc-nem-látta kisüstit.

Így aztán inkább az enyhébb teleket szerettem jobban vizsgál-
gatni, konkrétan az 1182. évit, amikor február 2-án a gyümölcs-
fák tele voltak gyümölccsel.  A medve már pedig akkor is kijött 
a barlangjából és szerintem nem az árnyékára koncentrált. Négy 
év múlva sem, amikor az alma dió nagyságúra nőtt már februárra. 
Arra viszont végképp nem találtam magyarázatot, hogy a veszprémi 
püspök miért éppen ezidőtájt vonta meg a veszprémvölgyi apácák 
tizedszedési jogát a környékünkön? Azután arra sem, hogy apácák 
miért döntöttek úgy ezek után, hogy hamis másolatot készítenek az 
alapító okiratukról, de az biztos, hogy ebben már gondosan körül-

írták a püspöktől való függetlenségüket. Pereskedtek is egymással 
úgy két és félszáz évig.

1473-ban följegyezték, hogy a gyümölcsfák októberben másod-
szor is virágoztak és Márton napkor érett cseresznyét lehetet enni. 
Mivel ekkor hivatalosan még Amerikát sem fedezték fel és chilei 
cseresznyét sem akartak importálni a korabeli politikusok, tényleg 
teljesen érthetetlen számomra, hogy egyes elvetemült szentkirály-
szabadjai polgárok ugyan miért vágták ki a fát a káptalan kisberényi 
birtokán. Már pedig kivágták és olyan komoly visszhangot váltott 
ki galád cselekedetük, hogy még Esztergomba is beidézték őket!

Mennyivel másként tanulhattuk vagy taníthattuk volna a törté-
nelmet, ha netán ilyen zaftos helyi történetekkel lehetett volna fű-
szerezni az „antiklerikális” megmozdulásokat, vagy az „antifeudális” 
tiltakozásokat? Arra határozottan emlékszem, hogy az éghajlat sze-
repét nem hangsúlyozták annyira, mint manapság. Tudni azért tud-
tunk arról, hogy a középkorban egy kis jégkorszak keserítette meg 
az emberek életét, főleg a jobbágyokét, mert a főurak pazar kasté-
lyokban vészelték át a hidegebb időket. Ők meg arra panaszkodtak, 
hogy a nyitott kandalló elől égette a hasukat, miközben a hátuk 
meg zúzmarás maradt. Hogyan lehetett akkor ez ellen védekezni? 
Nos, ittak - nálunk többet, sőt többet, mint a kefekötők, Angliában 
meg jobban, mint a halak és a németeknél beittak, mint a lyuk. Egy 

szóval: védekeztek! A maguk módján. 
Elég sikeresen. Megvolt hozzá még 
egy mentség: fertőző volt a kútvíz. 
Így aztán a „télen bort, nyáron pálin-
kát” mondás járta sokáig, mert nyá-
ron hevítette a bor őkelméket.                                                                         

A mostani telekben én mégis in-
kább a szebb dolgokat látom és lát-
tatom, egyrészt az időskor ürügyén, 
másrészt pedig a tények miatt. Az 
időskor ugyanis minden évszakban 
észre tudja venni a szépséget, illetve 
érezteti azt a diadalt, hogy még ezt 
is meg tudtuk érni. Kezdem talán a 
szépségeket azzal, hogy felfedeztem 
kisvárosomban a „kocsonya-három-
szöget”. Nos, tőlünk nyugatabbra, 

az Atlanti óceán a Bermuda háromszöge borzolgatja a kedélyeket. 
Engem meg az borzongatott meg, hogy utcánként tudtam bemérni 
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és Almáditól Vörösberényig. Végeredményt még nem mernék, sőt 
nem is célszerű még hirdetni, de közhírré kívánom tenni, hogy a 
Vécsey köz-Budatava strand-Árpád utca háromszöge erősen elő-
retört. Részletekbe nem bocsátkoznék, mert az egy külön cikket 
igényelne, de amit beleraknak, ahogy főzik, és ahogy tálalják az pá-
ratlan. Hovatovább helyi hungarikum.

A másik nagyon fontos dolog, hogy majdnem két hónapja tu-
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Ismeretes, hogy a nagy hidegben jól összebújnak a tüskés jószágok, 
de hamar szét is rebbennek, mert bökik egymást. Igen ám: de ak-
kor meg újra csak fáznak.  Előbb-utóbb megtalálják azt az ideális 
távolságot egymástól, amikor már nem fáznak, de nem is bökik egy-
mást. Erre tanítgattam a kollégistákat harminc éven át. Lám, lett is 
fogadalma...

Kezdünk talán felnőni újabban? Nos, még nem mindannyian, 
de bíztató jelek csak feltűnnek, mint a verőköltő bodobács a hársfa 
kérgén. Igaz, hogy ezt a piros-fekete pöttyös rovart mi még téve-
sen suszterbogárnak neveztük, amikor a kerti munkákat elkezdtük. 
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cset hívott magához, egy dervist, egy 
rabbit és egy szerzetest. Aki közülük a 
legjobb álomfejtést adja, a kazárok an-
nak vallását veszik fel – ígérte a kagán. A 
meseolvasást az nehezítette – nem kevés-
sé -, hogy mindez szótár formátumban 
került feldolgozásra. Draga Velikic Nyomolvasó-ja nem visz ilyen 
régre vissza, de egy anya történetén keresztül megkapjuk a Balkán, 
Jugoszlávia, Szerbia 20. századi históriáját. Természetesen ennek a 
könyvnek is van magyar vonatkozása…

4. Montenegro

Az a gyalázatos nyár… A hegyek közé 
zár világ mindig megragad. Innen me-
nekül egészen Amerikáig a főhős, majd 
visszatér falujába. Miért jön? Mit vált ki 
a visszatérése? Erről szólt a történet… 
Az idei ajánlat a hegyekből a déli Adria-
partra visz. A regény egyik főszereplője 
egy nyomozó. A nyomozó mesterségé-
hez híven a bűn nyomába ered, mint 
bármely klasszikus skandináv krimiben. 
Aztán a nyári hőség közepén hullani 
kezd a hó… A baljós jelek sorakoznak, 
közeleg a világvége. De már abban sem 
lehet bízni. S rájövünk, hogy mégsem skandináv krimit olvasunk…

5. Macedónia

Smilevski könyve, a Freud húga 
kifogott rajtam. Tudom, hogy a szer-
ző könyve irodalmi szenzáció volt 
megjelenésekor, de bevallom, nem 
vágytam a századforduló zárkózott, 
fülledt bécsi világába. Ez nem jelen-
ti azt, hogy valaha nem veszem majd 
kézbe, de… El kell mondanom, hogy 
számos könyvvel jártam már úgy, 
hogy belekezdtem, nem kértem, az-
tán vártam pár évet, s nem is értet-
tem, elsőre mi riasztott meg benne. 
Remélem, ezzel is így leszek. Venko 
Andonovszki könyve, a Boszorkány 
hihetetlen népszerűségre tett szert, magyar fordítása az ötödik ki-
adás alapján készült! 

Fábiánné Sáray Anna
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Tanítványok tanítványai
2019. január 11-én került megrendezésre a Kósa György Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskolában a Tanítványok tanítványai elnevezésű 
zenei játék. Erről szeretnék most beszámolni.

Péntek reggel kilenc órakor gyülekeztünk a zeneiskola nagytermé-
ben. Már nagy izgalommal vártuk Karcsi bácsit – becsületes nevén 
Varga Károly, a Magyar Rádió munkatársa, a vetélkedő kitalálója 
és levezetője -, aki Budapestről érkezett hozzánk. A XX. században 
született magyar zeneszerzőkről és műveikről tanultak alapján zene-
iskolánk három csapata versenyzett három fordulóban egymással. 
A vetélkedő elején Karcsi bácsi ismertette a szabályokat, hiszen mi 
most játszottunk vele először. Pár kör után bele is jöttünk a játékba. 
Először az „új nyelvet beszélő” zeneszerzők - időrendben középső 
generáció – témájában vetélkedtünk egymással, név szerint: Jeney 
Zoltán, Kurtág György, Pongrácz Zoltán és Sugár Miklós. Az ő élet-
rajzukból, illetve zenéikből kaptunk kérdéseket, amikre a választ egy 
papírlapra felírva adhattuk meg, hogy a zsűri – Fűkéné Sebestyén 
Mónika néni és Gebula Anita néni – jól láthassa, s a helyes meg-
oldásokat pontozhassa. Játék közben még sok újdonságot tudtunk 
meg róluk Karcsi bácsitól. Itt már szoros pontszámok alakultak ki 
a csapatok között.

A délelőtt második felében a kortárs zeneszerzőkkel, azaz az 
„avantgard követőivel” kapcsolatban vívtunk egymással szoros pár-
bajt: Orbán György, Madarász Iván, Vajda János és Hollós Máté. 
Délután pedig a „nyelvújítókkal foglalkoztunk, akik kronológiailag 
a legidősebbek, de közülük ismerkedtünk meg a legtöbb művésszel, 
így időben ez a játékrész nyúlt a leghosszabbra: Petrovics Emil, Szo-
kolay Sándor, Durkó Zsolt, Vántus István, Szőllősy András, Maros 
Rudolf, Kocsár Miklós és Bozzay Attila.

Nekem közölük Sugár Miklós: A Kráter madarai című műve volt 
a kedvencem!

A megmérettetés végére mi – Kurucz Luca, Bagoly Abigél, 
Rézmüves Ádám, Kárász Nimród és jómagam öt ponttal lemaradva 
a 2. helyen végeztünk.

Összegezve: egy izgalmas, eredményes és egyben tanulós nap volt, 
mivel Karcsi bácsitól sok új információt kaptunk, amivel gyarapít-
hattuk tudásunkat, műveltségünket. Nagyon szépen köszönjük a 
felkészítést Huiber Gabi néninek és a másik két csapat tanárának, 
Gebula Anita néninek! Külön köszönjük Karcsi bácsinak, hogy idős 
létére is vette a fáradtságot és leutazott hozzánk Balatonalmádiba. 
Úgy érzem, mindent megtett mindegyik csapat a győzelemért és 
senki sem szomorkodhat az elért helyezés miatt. Legközelebb azon 
leszünk, hogy kijavítsuk hibáinkat és még jobban tudjunk teljesí-
teni. Ezúton is szeretnék gratulálni a nyertes csapatnak: Németh 
Lilinek, Réger-Cserép Melisszának, Nagy Csengének, Negro Ré-
kának és Komár Antóniának. További sok sikert kívánok nekik a 
döntőhöz.

Szintay Ágoston 
6. osztályos zeneiskolai növendék

Olvasói levél
Az Irredenta Örökmécses Balatonalmádiban c. cikk elolvasása után 

ragadtam meg a tollat, hogy kissé kiegészítsem a hiányos irományt. 
1. Az emlékmű avatása 1928. augusztus 8-án volt. 
2. A vöröskő obeliszken az eredeti felirat ma is látható. Ugyanis 

nem volt semmiféle márványtábla, se felirattal, se anélkül. 
3. Az 1848/49-es szabadságharc 100. éves évfordulója alkalmából 

egy márványtáblával lett letakarva az eredeti felirat. Így eleget téve 
a Rákosi-rendszer rendeletének, hogy az országban az összes irre-
denta emlékművet meg kell semmisíteni. A tábla felirata: „Magyar 
emlékezz nemzetünk szabadságáért 1848/49. években küzdött, dicső 
nagyjainkra! 1848-1948” Így mentették meg a Trianoni Emlékmű-
vet. A megmentők: Papp Sándor, a Magyar Kommunista Párt ré-
széről, Badics Sándor, a Nemzeti Parasztpárt részéről és Tóth József 
ácsmester. E három úriember a Majbó Panzió egyik mosdótál-hát-
támláját használta fel a tábla elkészítéséhez. 

4. Az obeliszk így lett az 1848/49-es szabadságharc emlékműve. 
1950-ben pedig lekerült a mécsesről a kettős kereszt. Ezt a kettős 
keresztet a rendszerváltás utáni években Hansági Endre, almádi 
lakos és Kovács István, a Honismereti Kör tagja visszahelyezte. A 
leszerelt táblát pedig a Baross utcai emlékmű falára helyezték 2000-
ben, Majbó Gábor alpolgármester vezetésével, a Honismereti Kör 
nevében. 

5. A cikk utolsó mondata a fent leírtak alapján okafogyottá vált. 
Forrás: Balatonalmádi Anno II. c. album. Az album szerkesztői 

Schildmayer Ferenc és Kovács István 
Kovács István

a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

Megkérdeztük…
Lapunk egyik idős olvasója jelezte, hogy a hősi emlékművön ko-

pottak az első világháborús nevek. Utánakérdeztünk, s Keszey János 
polgármestertől megtudtuk, a felújításra pályázatot adtak be, ám 
válasz a centenárium végéig még nem érkezett. Ennek ellenére a 
méltó helyreállítás ügyét az önkormányzat napirenden tartja. 

Jó mulatság volt
Első családi társasjáték délután 
Balatonalmádiban

Nem kis izgalommal vártuk frissen alakult egyesületünk első ren-
dezvényét. Eljött a kapunyitás pillanata, és egyik ámulatból a má-
sikba estünk. Ugyanis az emberek csak jöttek és jöttek. Leginkább 
családok, két három gyerekkel. Az asztalok nagyon hamar megtel-
tek és a játékmesterek bizony nem unatkoztak. Jó érzés volt végig-
nézni a teremben. Minden asztalnál mosolygós emberek ültek, ki-
csik, nagyok együtt. Láthatóan megszűnt vendégeink körül a világ, 
egymásnak magyaráztak, hangosan örültek a győzelemnek, vagy 
éppen nagyon komoly arccal koncentráltak a következő stratégiai 
lépésre. Ha pedig egy játék véget ért, a játékmester már ajánlotta 
is a következőt. Hiszen a választék hatalmas volt. Voltak egysze-
rűbb és egészen bonyolult játékok. Olyanok, amikben versenyez-
ni, győzni kellett, és olyanok is, ahol az együttműködéssel lehetett 
sikert elérni. Gyerekeknek is alkalmasak, vagy inkább felnőttek-
nek valók. Nyomozós, sportos, történelmi, vagy állatos témájúak, 
gondolkodtatósak, gazdálkodósak, stratégiaiak, illetve olyanok, 
ahol csak dobni és lépni kell, és a szerencsén múlik, hogy ki nyer. 

A nap záró akkordjaként a programot lebonyolító Családi Társas-
játék Egyesület kisorsolt néhány társast és egyéb játékot a résztvevők 
között, nagy örömet okozva ezzel főleg a gyerekeknek.

Miért volt érdemes eljönni hozzánk? Hiszen aki szeret társasoz-
ni, otthon is megteheti. Az, hogy sikerült a családtagokat legalább 
pár órára elmozdítani az okostelefon és a számítógép mellől, és egy 
személyes jelenléttel átélt élményt nyújtani nekik, az önmagában 
komoly érték. Az a hangulat és energia, amit a sok együtt játszó 
ember teremt, nem teremtődik otthon, négy fal között. A családban 
egészen biztosan nincs ilyen hatalmas választék a társasokból sem.

Első rendezvényünk volt január 12-én, de biztosan nem az utol-
só. Havonta tervezünk valamilyen komolyabb vagy játékosabb, 
beszélgetős vagy szórakozós eseményt. Játékdélutánt is évente 2-3 
alkalommal fogunk tartani. Úgyhogy, aki most lemaradt, ne szo-
morkodjon, mert lesz még alkalom, hogy részese legyen egy ilyen 
élménynek. Aki ott volt, annak nagyon köszönjük, várjuk vissza. 
Szeretettel várunk mindenkit a többi rendezvényünkre is.

Tóth Nóra
Almádiért Közösen Egyesület

Bemutatkozás
Tavalyi évben,az 1993 óta Óbuda-

váron működő Zöld Bakancs Klub 
Balatonalmádiba tette át a székhelyét.
Teljes nevünk Zöld Bakancs Termé-
szetvédelmi és Természetjáró Klub.
Mivel is foglalkozunk? Gyalogos 
teljesítménytúrák, kirándulások, 
geotúrák, nyáron geológiai témájú 
foglalkozások, erdő és úttakarítások 
szervezése.
Iskoláknak jótékonysági túrákat szervezünk, sportszerekkel segítjük 
a gyerekek oktatását.
Programjainkról a www.smaragdbakancs.hu oldalon lehet tájéko-
zódni.

Legközelebbi túránk a Háromkilátó túra lesz, február 9.-én, szom-
baton, a vörösberényi Hagyományőrző Klubból.
Idei évünk legkomolyabb programja szeptember13-14-15.-én, a 
Bakancsos Balaton túrasorozat, Balatonalmádi rajttal. Lehet válasz-
tani 100 m-es,1, 5, 10, 20, 25, 60, 100, 150, 220 km-es távokból.

Tehát szeretettel várjuk Balatonalmádi sport, kirándulás, túra 
iránt érdeklődő lakóit!

Balatonalmádi – Budatava az 1950-es 
években 

Budatava (egy középkori határleírás szerint: „…a Séd mentés ve-
zető út a legelőkig…innét egyenes vezettek utak a Buda tóra, innét 
le a Balatonra.”) Balatonalmádi település Szabadság utcától keletre 
elterülő része („…a határ a „dombhát”, a mai Szabadság út a Lok-i 
szőlőkig”). Vörösberényi kötődése az 1950-es években még nyomon 
követhető, de már több szálon is kapcsolódott Almádihoz. Vasútál-
lomásán a személyvonatok álltak meg (Az állomás a vasútátjáró mel-
lett. (Vasútépítés 1909)). Ez volt Vörösberény állomása is. Akkor öt 
állomása volt Almádinak. A Balaton budatavai partján szépen kiépí-
tett strand működött (Az első strandok a 19. század végén létesültek.). 
A bejárati épület az észak oldalon volt. A strand területét beton 
kabinsor határolta. A kiépített vízpart máig megmaradt csaknem 
eredeti állapotában. A parton a két napozó bejárat közötti öböl a kis 
gyermekek fürdőzésére volt alkalmas. A víz a parttól fokozatosan 
mélyült. A kellemes és biztonságos fürdőzést, a bóják által kijelölt 
tiszta vizű területe, a homokos talaj biztosította. A strandon játékra, 
sportolásra alkalmas szerek, eszközök tették lehetővé az aktív kikap-
csolódást (A Perczel család tulajdonát képező strandot államosították, 
mely ezután a „Nitrogénművek” dolgozóinak fürdőhelyeként üzemelt.). 

Erdődi Rudolf (2018) 
A következő lapszámban folytatjuk! 



Krónika

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

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG Krónika

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

2019. február

Az Almádi Zeneiskoláért Alapítvány köszönettel fogadja 
az adó 1%-ának felajánlásait. Adószám: 18938591-1-19

Tanítványok tanítványai
2019. január 11-én került megrendezésre a Kósa György Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskolában a Tanítványok tanítványai elnevezésű 
zenei játék. Erről szeretnék most beszámolni.

Péntek reggel kilenc órakor gyülekeztünk a zeneiskola nagytermé-
ben. Már nagy izgalommal vártuk Karcsi bácsit – becsületes nevén 
Varga Károly, a Magyar Rádió munkatársa, a vetélkedő kitalálója 
és levezetője -, aki Budapestről érkezett hozzánk. A XX. században 
született magyar zeneszerzőkről és műveikről tanultak alapján zene-
iskolánk három csapata versenyzett három fordulóban egymással. 
A vetélkedő elején Karcsi bácsi ismertette a szabályokat, hiszen mi 
most játszottunk vele először. Pár kör után bele is jöttünk a játékba. 
Először az „új nyelvet beszélő” zeneszerzők - időrendben középső 
generáció – témájában vetélkedtünk egymással, név szerint: Jeney 
Zoltán, Kurtág György, Pongrácz Zoltán és Sugár Miklós. Az ő élet-
rajzukból, illetve zenéikből kaptunk kérdéseket, amikre a választ egy 
papírlapra felírva adhattuk meg, hogy a zsűri – Fűkéné Sebestyén 
Mónika néni és Gebula Anita néni – jól láthassa, s a helyes meg-
oldásokat pontozhassa. Játék közben még sok újdonságot tudtunk 
meg róluk Karcsi bácsitól. Itt már szoros pontszámok alakultak ki 
a csapatok között.

A délelőtt második felében a kortárs zeneszerzőkkel, azaz az 
„avantgard követőivel” kapcsolatban vívtunk egymással szoros pár-
bajt: Orbán György, Madarász Iván, Vajda János és Hollós Máté. 
Délután pedig a „nyelvújítókkal foglalkoztunk, akik kronológiailag 
a legidősebbek, de közülük ismerkedtünk meg a legtöbb művésszel, 
így időben ez a játékrész nyúlt a leghosszabbra: Petrovics Emil, Szo-
kolay Sándor, Durkó Zsolt, Vántus István, Szőllősy András, Maros 
Rudolf, Kocsár Miklós és Bozzay Attila.

Nekem közölük Sugár Miklós: A Kráter madarai című műve volt 
a kedvencem!

A megmérettetés végére mi – Kurucz Luca, Bagoly Abigél, 
Rézmüves Ádám, Kárász Nimród és jómagam öt ponttal lemaradva 
a 2. helyen végeztünk.

Összegezve: egy izgalmas, eredményes és egyben tanulós nap volt, 
mivel Karcsi bácsitól sok új információt kaptunk, amivel gyarapít-
hattuk tudásunkat, műveltségünket. Nagyon szépen köszönjük a 
felkészítést Huiber Gabi néninek és a másik két csapat tanárának, 
Gebula Anita néninek! Külön köszönjük Karcsi bácsinak, hogy idős 
létére is vette a fáradtságot és leutazott hozzánk Balatonalmádiba. 
Úgy érzem, mindent megtett mindegyik csapat a győzelemért és 
senki sem szomorkodhat az elért helyezés miatt. Legközelebb azon 
leszünk, hogy kijavítsuk hibáinkat és még jobban tudjunk teljesí-
teni. Ezúton is szeretnék gratulálni a nyertes csapatnak: Németh 
Lilinek, Réger-Cserép Melisszának, Nagy Csengének, Negro Ré-
kának és Komár Antóniának. További sok sikert kívánok nekik a 
döntőhöz.

Szintay Ágoston 
6. osztályos zeneiskolai növendék

Olvasói levél
Az Irredenta Örökmécses Balatonalmádiban c. cikk elolvasása után 

ragadtam meg a tollat, hogy kissé kiegészítsem a hiányos irományt. 
1. Az emlékmű avatása 1928. augusztus 8-án volt. 
2. A vöröskő obeliszken az eredeti felirat ma is látható. Ugyanis 

nem volt semmiféle márványtábla, se felirattal, se anélkül. 
3. Az 1848/49-es szabadságharc 100. éves évfordulója alkalmából 

egy márványtáblával lett letakarva az eredeti felirat. Így eleget téve 
a Rákosi-rendszer rendeletének, hogy az országban az összes irre-
denta emlékművet meg kell semmisíteni. A tábla felirata: „Magyar 
emlékezz nemzetünk szabadságáért 1848/49. években küzdött, dicső 
nagyjainkra! 1848-1948” Így mentették meg a Trianoni Emlékmű-
vet. A megmentők: Papp Sándor, a Magyar Kommunista Párt ré-
széről, Badics Sándor, a Nemzeti Parasztpárt részéről és Tóth József 
ácsmester. E három úriember a Majbó Panzió egyik mosdótál-hát-
támláját használta fel a tábla elkészítéséhez. 

4. Az obeliszk így lett az 1848/49-es szabadságharc emlékműve. 
1950-ben pedig lekerült a mécsesről a kettős kereszt. Ezt a kettős 
keresztet a rendszerváltás utáni években Hansági Endre, almádi 
lakos és Kovács István, a Honismereti Kör tagja visszahelyezte. A 
leszerelt táblát pedig a Baross utcai emlékmű falára helyezték 2000-
ben, Majbó Gábor alpolgármester vezetésével, a Honismereti Kör 
nevében. 

5. A cikk utolsó mondata a fent leírtak alapján okafogyottá vált. 
Forrás: Balatonalmádi Anno II. c. album. Az album szerkesztői 

Schildmayer Ferenc és Kovács István 
Kovács István

a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

Megkérdeztük…
Lapunk egyik idős olvasója jelezte, hogy a hősi emlékművön ko-

pottak az első világháborús nevek. Utánakérdeztünk, s Keszey János 
polgármestertől megtudtuk, a felújításra pályázatot adtak be, ám 
válasz a centenárium végéig még nem érkezett. Ennek ellenére a 
méltó helyreállítás ügyét az önkormányzat napirenden tartja. 

Jó mulatság volt
Első családi társasjáték délután 
Balatonalmádiban

Nem kis izgalommal vártuk frissen alakult egyesületünk első ren-
dezvényét. Eljött a kapunyitás pillanata, és egyik ámulatból a má-
sikba estünk. Ugyanis az emberek csak jöttek és jöttek. Leginkább 
családok, két három gyerekkel. Az asztalok nagyon hamar megtel-
tek és a játékmesterek bizony nem unatkoztak. Jó érzés volt végig-
nézni a teremben. Minden asztalnál mosolygós emberek ültek, ki-
csik, nagyok együtt. Láthatóan megszűnt vendégeink körül a világ, 
egymásnak magyaráztak, hangosan örültek a győzelemnek, vagy 
éppen nagyon komoly arccal koncentráltak a következő stratégiai 
lépésre. Ha pedig egy játék véget ért, a játékmester már ajánlotta 
is a következőt. Hiszen a választék hatalmas volt. Voltak egysze-
rűbb és egészen bonyolult játékok. Olyanok, amikben versenyez-
ni, győzni kellett, és olyanok is, ahol az együttműködéssel lehetett 
sikert elérni. Gyerekeknek is alkalmasak, vagy inkább felnőttek-
nek valók. Nyomozós, sportos, történelmi, vagy állatos témájúak, 
gondolkodtatósak, gazdálkodósak, stratégiaiak, illetve olyanok, 
ahol csak dobni és lépni kell, és a szerencsén múlik, hogy ki nyer. 

A nap záró akkordjaként a programot lebonyolító Családi Társas-
játék Egyesület kisorsolt néhány társast és egyéb játékot a résztvevők 
között, nagy örömet okozva ezzel főleg a gyerekeknek.

Miért volt érdemes eljönni hozzánk? Hiszen aki szeret társasoz-
ni, otthon is megteheti. Az, hogy sikerült a családtagokat legalább 
pár órára elmozdítani az okostelefon és a számítógép mellől, és egy 
személyes jelenléttel átélt élményt nyújtani nekik, az önmagában 
komoly érték. Az a hangulat és energia, amit a sok együtt játszó 
ember teremt, nem teremtődik otthon, négy fal között. A családban 
egészen biztosan nincs ilyen hatalmas választék a társasokból sem.

Első rendezvényünk volt január 12-én, de biztosan nem az utol-
só. Havonta tervezünk valamilyen komolyabb vagy játékosabb, 
beszélgetős vagy szórakozós eseményt. Játékdélutánt is évente 2-3 
alkalommal fogunk tartani. Úgyhogy, aki most lemaradt, ne szo-
morkodjon, mert lesz még alkalom, hogy részese legyen egy ilyen 
élménynek. Aki ott volt, annak nagyon köszönjük, várjuk vissza. 
Szeretettel várunk mindenkit a többi rendezvényünkre is.

Tóth Nóra
Almádiért Közösen Egyesület

Bemutatkozás
Tavalyi évben,az 1993 óta Óbuda-

váron működő Zöld Bakancs Klub 
Balatonalmádiba tette át a székhelyét.
Teljes nevünk Zöld Bakancs Termé-
szetvédelmi és Természetjáró Klub.
Mivel is foglalkozunk? Gyalogos 
teljesítménytúrák, kirándulások, 
geotúrák, nyáron geológiai témájú 
foglalkozások, erdő és úttakarítások 
szervezése.
Iskoláknak jótékonysági túrákat szervezünk, sportszerekkel segítjük 
a gyerekek oktatását.
Programjainkról a www.smaragdbakancs.hu oldalon lehet tájéko-
zódni.

Legközelebbi túránk a Háromkilátó túra lesz, február 9.-én, szom-
baton, a vörösberényi Hagyományőrző Klubból.
Idei évünk legkomolyabb programja szeptember13-14-15.-én, a 
Bakancsos Balaton túrasorozat, Balatonalmádi rajttal. Lehet válasz-
tani 100 m-es,1, 5, 10, 20, 25, 60, 100, 150, 220 km-es távokból.

Tehát szeretettel várjuk Balatonalmádi sport, kirándulás, túra 
iránt érdeklődő lakóit!

Balatonalmádi – Budatava az 1950-es 
években 

Budatava (egy középkori határleírás szerint: „…a Séd mentés ve-
zető út a legelőkig…innét egyenes vezettek utak a Buda tóra, innét 
le a Balatonra.”) Balatonalmádi település Szabadság utcától keletre 
elterülő része („…a határ a „dombhát”, a mai Szabadság út a Lok-i 
szőlőkig”). Vörösberényi kötődése az 1950-es években még nyomon 
követhető, de már több szálon is kapcsolódott Almádihoz. Vasútál-
lomásán a személyvonatok álltak meg (Az állomás a vasútátjáró mel-
lett. (Vasútépítés 1909)). Ez volt Vörösberény állomása is. Akkor öt 
állomása volt Almádinak. A Balaton budatavai partján szépen kiépí-
tett strand működött (Az első strandok a 19. század végén létesültek.). 
A bejárati épület az észak oldalon volt. A strand területét beton 
kabinsor határolta. A kiépített vízpart máig megmaradt csaknem 
eredeti állapotában. A parton a két napozó bejárat közötti öböl a kis 
gyermekek fürdőzésére volt alkalmas. A víz a parttól fokozatosan 
mélyült. A kellemes és biztonságos fürdőzést, a bóják által kijelölt 
tiszta vizű területe, a homokos talaj biztosította. A strandon játékra, 
sportolásra alkalmas szerek, eszközök tették lehetővé az aktív kikap-
csolódást (A Perczel család tulajdonát képező strandot államosították, 
mely ezután a „Nitrogénművek” dolgozóinak fürdőhelyeként üzemelt.). 

Erdődi Rudolf (2018) 
A következő lapszámban folytatjuk! 
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Az első kéttanos Cambridge-i diák - 
almádi családból

A tavaly harmincéves 
gimnáziumunkban eddig 
kétezer diák érettségizett, 
s vitte jó hírünket szerte 
az országban. Az iskola 
oktatási színvonalát mu-
tató újabb fegyverténnyel 
gazdagodtunk, Gál Lu-
cát tavaly felvették a 80 
Nobel-díjassal világelső 
Cambridge-i egyetem Ál-
talános Nyelvészeti szaká-
ra. Ő az első Cambridge-i 
diákunk, akire büszkék 
vagyunk, reméljük még 
sok követője lesz. Rá-
adásul helyi kötődésű, 
az almádi Behring és a 
veszprémi Gál család sar-
ja. Külön köszönet tanárainak, - mindenekelőtt Csizmazia Csaba 
osztályfőnöknek és Tóth Anikó vezető angoltanárnak, - akik oda-
adó munkája nélkül ez nem sikerülhetett volna! És köszönjük Luca, 
hogy iskolánk nevét a világ legjobb egyetemén is megismerték!

Megszűnt az asztaltársaság 
A Balatonalmádi Gombászok Asztaltársasága 11 éve alakult meg 

38 fő részvételével, Szenthe László vezetésével, és 2018 decemberé-
vel megszűnt.

Évente 10-12 alkalommal gomba gyűjtést végzett a csapat, idő-
járástól függően. Ezek a kirándulások a Bakony közeli erdőkben, 
Eplény, Gézaháza, Porva, Kardosrét, Nagyvázsony környékén vol-
tak. Saját gépkocsival, busszal utaztunk, illetve évi két alkalommal 
külön buszos egész napos túrákat tartottunk.

A létszám változó, 10-20 fő részvételével zajlottak a kirándulások. 
Téli hónapokban színvonalas előadásokat tartottunk, gombafelis-
merő oktató filmeket néztünk meg. A tagság létszáma az évek során 
egyre nőtt, az utóbbi időben az 50 főt is meghaladta.

A társaság szervezte meg hazánkban első alkalommal az Országos 
Gombafelismerő Versenyt, melyre több megyéből érkeztek gom-
bász társak. A verseny két alkalommal rendezték meg. Házi gomba-
felismerő verseny háromszor volt.

A kirándulásokon 30-50 gombafajt szedtünk,  meghatároztuk 
fajta szerint, illetve hogy melyik ehető vagy nem ehető. Minden év 
tavaszán a Föld napja alkalmából a Káptalanfüredi erdőben szemét-
szedési akcióban vettünk részt.

A társaság tagjai közt jó barátságok alakultak, vidáman teltek az 
együtt töltött idők. Sok ismerettel gyarapodtunk, közülünk jó pá-
ran azóta önállóan is járják az erdőt, szedik a gombát, és egy tagunk 
közben  gomba szakértői szakvizsgát tett.

Decemberben fehér asztal mellett évértékelő összejövetelt tartot-
tunk, diavetitéssel, a kirándulások képeivel, vacsora keretén belül.

Mindezek megszűntek, de szeretnénk kihangsúlyozni Szenthe 
László önzetlen  áldozatos munkáját, amit ezen évek alatt végzett. 

Köszönettel:  Miklósné Gyarmati Sarolta

Sikeres hangverseny a Magtárban
A hideg és a viharos szél ellenére január 25.-én megtelt a Magtár 

zenebarátokkal és mecénásokkal. Akik eljöttek Teleki Gergő zon-
goraművész jótékonysági koncertjére, nem bánták meg. A művész 
virtuóz játékával lebilincselte a közönséget. Felemelő est volt, az ösz-
szefogás, az önzetlen segítés mintapéldája az új esztendő első nagy-
szabású rendezvényén. Árvay Ági, a Pannonia Kulturális Központ 
és Könyvtár (PKKK) munkatársának moderálása, Oberfrank Pál 
színművész, az est házigazdájának emberi, professzionista szereplése 
emelte az est színvonalát. A résztvevők hatalmas tapsvihara bizonyí-
totta, hogy érdemes egy jó cél érdekében minőségi estet rendezni 
városunkban, mellyel ezúttal egy fiatal tehetség művészi kiteljesedé-
sét anyagilag támogatjuk. 

A jótékonysági koncert támogatásáért köszönet illeti Balaton-
almádi város önkormányzatát, a városgondnokságot, a PKKK-t, 
városunk civil szervezeteit, akik segítették a koncert létrejöttét: el-
sőként a szervezésért felelős P-Art Alapítványt, a Nők a Balatonért 
Almádi Csoportját, a Vörösberényi Nyugdíjas Klubot, az Almádiért 
Alapítványt és az Almádi Honismereti és Városszépítő Egyesületet. 

A támogatásért köszönet a veszprémi OOK Nyomdának, a Bala-
ton Televíziónak, Neubauer Sándornak, Koszteczky László opera-
tőrnek. Nem utolsó sorban köszönet Szóládi Ferencnek a Magtár 
gondnokának, de legfőképpen a jelenlévőknek és  magánszemélyek-
nek akiknek nagy része volt az est sikerében!

A civil szervezetek részéről megfogalmazódott a gondolat, hogy 
minden évben, a Magyar Kultúra Napjához kötődve legyen egy 
olyan nagy rendezvény, amely egy fiatal tehetséges művész további 
fejlődését segíti. 

VL

fotó: Kovács Piroska Rózsa

Visszaemlékezéseim a Brandeisz 
Károly családjára 

A Brandeisz-család Káptalanfüred és a balatonalmádi Tisztviselő-
telep határán (Liszt Ferenc u. 38.) lakott, egy egyszerű, ferdetős, 1-2 
szobás házban. Azóta ez a ház az új tulajdonos által átépítésre került 
1 emeletes, komfortosabb kivitelben. 

Ismertségem velük együtt úgy alakult ki, még kisgyermek korom-
ban, az 1940-es évben, hogy szüleimmel, elsősorban édesapámmal 
jártunk hozzájuk gyümölcsöt vásárolni. A 4 fős családnak 2 felnőtt 
lánya volt, Elza és Erna néni. Károly bácsi és felesége koruknál fog-
va a ház előtt üldögéltek, vagy a kertben szorgoskodtak. Elza néni 
tornát tanított az almádi általános iskolában lányoknak. Az ő kép-
zettsége ún. mozdulatművésznő volt, amit még Budapesten tanult 
fiatalabb korában. Találkozásaink szinte mindennaposak voltak az 
Óvári úton, mivel ő kerékpárral, mi tanulók viszont gyalog közle-
kedtünk otthonunk és iskolánk között, több éven keresztül, egészen 
1951-ig. Középiskolás éveimtől kezdve csak ritkán találkoztunk, de 
a család tagjai ekkor is mindig örömmel fogadták köszönésemet. 
Később tudomásomra jutott, hogy a család tagjai meghaltak és Elza 
néni Sopronba költözött, de nyaranta néhány hetet Almádiban 
töltött el a Bajcsy-Zsilinszky úti ismerőseinél (Budai Miklósné Eta 
néni). Ekkoriban intenzíven foglalkoztam Káptalanfüredre vonat-
kozó helytörténeti kutatásommal és szükségem volt Elza néni ez 
irányú információira is. 

Négy érdeklődő levelemre ő egy levélben és nyolc levelezőlapon 
volt szíves válaszolni, ezen felül még egyszer személyesen is felke-
restem soproni otthonában, ahol kedvesen fogadott és érdeklődött 
családunk felől is. E levélváltások 1994 és 2003 között voltak kö-
zöttünk. Legutóbbi, 2013-ban részére írt levelemre sajnos már nem 
kaptam tőle választ. Tekintettel arra, hogy ők a nővérével szinte 
édesanyám korú hölgyek voltak, én az ő szemeikben megmaradtam 
kisfiúnak. Ebből adódóan, amikor szóban vagy írásban megszólítot-
tak, mint „kedves Józsika” maradtam. Ez nekem még a mai napig 
is nagyon jól esik. Ők pedig számomra „drága jó” illetve „kedves 
Elza vagy Erna néni” maradtak, tegező stílust engedve részükről, 
mely számomra nagyon megtisztelő volt. Az 1990-es évek elején írt 
leveléből idéznék néhány adatot és mondatot, melyek esetleg köz-
érdeklődésre tarthatnak számot: „Apám, Brandeisz Károly (Temes-
vár (Csák) 1866-1951.) katolikus vallású. Anyám Brandeisz Károly-
né (Ruszt (Burgenland) 1875-1959) evangélikus vallású. Nővérem, 
Brandeisz Erna (Budapest 1905-1990.04.23. Sopron) evangélikus 
vallású. Brandeisz Elza (Budapest 1907 – 2018.01.06.) evangélikus 
vallású.” 

A Káptalanfüred évtizedei 1930-2000. című helytörténeti köny-
vemben utalok a háborús évekre, melyben említést teszek az üldö-
zések elől menekülőkre és a befogadásra is. Elza néni ezt az alábbi-
akkal egészítette ki levelében: „Nálunk, egyszobás lakásunkban Soros 
Tivadarné talált menedéket 1944. július-szeptember hónapokban. Fi-
ával együtt zavartalanul jártak a káptalanfüredi strandra. Sorosné még 
október 15-e után is bátran járt Felsőörsre élelmiszer-beszerzés céljából. 
Később a németek nyugatra indulásakor Sorosnéval együtt Herend felett 
egy pusztára menekültünk, ahol egy fészerben húzódtunk meg. Hallva 
a közeli lövöldözést, átvonultak az oroszok. Naptárunk nem volt. Erna 
nővérem, ekkor Almádiban maradt a szülőkkel. 1945 húsvét előtt egy 
héttel az oroszok teherautóján visszakerültünk Veszprémbe, onnan gya-
log a kis házunkhoz Almádiba. Sorosné gyalog indult el és 3 nap alatt 

érkezett meg Budapestre. 1978-ban, az itt egyedül élő Ernát sikerült 
Sopronba költöztetnem, ahol 1988-tól ágyban fekvő beteg volt, de én 
még tudtam ápolni haláláig. Hamvasztás utáni elszórásban egyeztünk 
meg, tekintve, hogy közeli hozzátartozóink nincsenek.” 

Levelezésünk, illetve visszaemlékezéseim további lényeges infor-
mációt nem tartalmaznak, de újságcikkek biztosan foglalkoztak 
fele, különös tekintettel a Vörösberényi Általános Iskola létrejötté-
vel kapcsolatban. Sajnos, már csak a temetésén vehettem részt 2018. 
január 22-e délutánján, a balatonalmádi Pinkóczi úti temetőben, 
ahol szülei is nyugszanak. Drága jó Elza néni, nyugodjál békében! 

Polniczky József (Józsika) 

MEGNYITOTTUNK!
Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy megnyi-

tottuk Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletünket. Hétköz-
napokon 9-17.30-ig szombaton 9-12-ig várjuk Önöket! Cím: 
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 60/A

Megtalálja nálunk Dr. Lenkei Gábor összes könyvét, a Dr. Lenkei 
vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazó ter-
mékeket, köztük a Dr. Lenkei Multivitamint. Ez a különlegesség 
Dr. Lenkei Gábor receptúrái alapján lett összeállítva. A Biola koz-
metikai termékek magyar fejlesztésű és gyártású, megvizsgált, ran-
gos natúr és bio készítmények kártékony és egészséget veszélyeztető 
anyagok nélkül! Arcápolók, testápolók, fürdőkészítmények, baba- 
és gyermektermékek, fogkrémek a választék között.

A Dr. Lenkei Gábor orvos nevéhez fűződő Dr. Lenkei Egészség-
kultúra 15 éves. 2003-ban jelent meg a „Cenzúrázott Egészség” 
című könyv. 2004-ben megjelentek a hazai piacon a Dr. Lenkei 
vitaminok. Akkoriban nem volt mindennapos a vitaminpótlás, Dr. 
Lenkei Gábornak és könyveinek köszönhető, hogy a vitaminkultúra 
meghonosodott hazánkban. 2012-ben a Reader’s Digest felmérése 
kimutatta, hogy a Dr. Lenkei brand az egyik legmegbízhatóbb vita-
min márka Magyarországon, pedig nem szerepel TV reklámokban. 
Több, mint 100 ezer levél bizonyítja, hogy a Dr. Lenkei vitaminok 
rendkívül hatékonyak az életminőség javításában. A termékek az 
ország közel 100 pontján elérhetőek. 

Látogasson el hozzánk, szakképzett tanácsadónk minden kér-
désére válaszolni fog! x
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Az első kéttanos Cambridge-i diák - 
almádi családból

A tavaly harmincéves 
gimnáziumunkban eddig 
kétezer diák érettségizett, 
s vitte jó hírünket szerte 
az országban. Az iskola 
oktatási színvonalát mu-
tató újabb fegyverténnyel 
gazdagodtunk, Gál Lu-
cát tavaly felvették a 80 
Nobel-díjassal világelső 
Cambridge-i egyetem Ál-
talános Nyelvészeti szaká-
ra. Ő az első Cambridge-i 
diákunk, akire büszkék 
vagyunk, reméljük még 
sok követője lesz. Rá-
adásul helyi kötődésű, 
az almádi Behring és a 
veszprémi Gál család sar-
ja. Külön köszönet tanárainak, - mindenekelőtt Csizmazia Csaba 
osztályfőnöknek és Tóth Anikó vezető angoltanárnak, - akik oda-
adó munkája nélkül ez nem sikerülhetett volna! És köszönjük Luca, 
hogy iskolánk nevét a világ legjobb egyetemén is megismerték!

Megszűnt az asztaltársaság 
A Balatonalmádi Gombászok Asztaltársasága 11 éve alakult meg 

38 fő részvételével, Szenthe László vezetésével, és 2018 decemberé-
vel megszűnt.

Évente 10-12 alkalommal gomba gyűjtést végzett a csapat, idő-
járástól függően. Ezek a kirándulások a Bakony közeli erdőkben, 
Eplény, Gézaháza, Porva, Kardosrét, Nagyvázsony környékén vol-
tak. Saját gépkocsival, busszal utaztunk, illetve évi két alkalommal 
külön buszos egész napos túrákat tartottunk.

A létszám változó, 10-20 fő részvételével zajlottak a kirándulások. 
Téli hónapokban színvonalas előadásokat tartottunk, gombafelis-
merő oktató filmeket néztünk meg. A tagság létszáma az évek során 
egyre nőtt, az utóbbi időben az 50 főt is meghaladta.

A társaság szervezte meg hazánkban első alkalommal az Országos 
Gombafelismerő Versenyt, melyre több megyéből érkeztek gom-
bász társak. A verseny két alkalommal rendezték meg. Házi gomba-
felismerő verseny háromszor volt.

A kirándulásokon 30-50 gombafajt szedtünk,  meghatároztuk 
fajta szerint, illetve hogy melyik ehető vagy nem ehető. Minden év 
tavaszán a Föld napja alkalmából a Káptalanfüredi erdőben szemét-
szedési akcióban vettünk részt.

A társaság tagjai közt jó barátságok alakultak, vidáman teltek az 
együtt töltött idők. Sok ismerettel gyarapodtunk, közülünk jó pá-
ran azóta önállóan is járják az erdőt, szedik a gombát, és egy tagunk 
közben  gomba szakértői szakvizsgát tett.

Decemberben fehér asztal mellett évértékelő összejövetelt tartot-
tunk, diavetitéssel, a kirándulások képeivel, vacsora keretén belül.

Mindezek megszűntek, de szeretnénk kihangsúlyozni Szenthe 
László önzetlen  áldozatos munkáját, amit ezen évek alatt végzett. 

Köszönettel:  Miklósné Gyarmati Sarolta

Sikeres hangverseny a Magtárban
A hideg és a viharos szél ellenére január 25.-én megtelt a Magtár 

zenebarátokkal és mecénásokkal. Akik eljöttek Teleki Gergő zon-
goraművész jótékonysági koncertjére, nem bánták meg. A művész 
virtuóz játékával lebilincselte a közönséget. Felemelő est volt, az ösz-
szefogás, az önzetlen segítés mintapéldája az új esztendő első nagy-
szabású rendezvényén. Árvay Ági, a Pannonia Kulturális Központ 
és Könyvtár (PKKK) munkatársának moderálása, Oberfrank Pál 
színművész, az est házigazdájának emberi, professzionista szereplése 
emelte az est színvonalát. A résztvevők hatalmas tapsvihara bizonyí-
totta, hogy érdemes egy jó cél érdekében minőségi estet rendezni 
városunkban, mellyel ezúttal egy fiatal tehetség művészi kiteljesedé-
sét anyagilag támogatjuk. 

A jótékonysági koncert támogatásáért köszönet illeti Balaton-
almádi város önkormányzatát, a városgondnokságot, a PKKK-t, 
városunk civil szervezeteit, akik segítették a koncert létrejöttét: el-
sőként a szervezésért felelős P-Art Alapítványt, a Nők a Balatonért 
Almádi Csoportját, a Vörösberényi Nyugdíjas Klubot, az Almádiért 
Alapítványt és az Almádi Honismereti és Városszépítő Egyesületet. 

A támogatásért köszönet a veszprémi OOK Nyomdának, a Bala-
ton Televíziónak, Neubauer Sándornak, Koszteczky László opera-
tőrnek. Nem utolsó sorban köszönet Szóládi Ferencnek a Magtár 
gondnokának, de legfőképpen a jelenlévőknek és  magánszemélyek-
nek akiknek nagy része volt az est sikerében!

A civil szervezetek részéről megfogalmazódott a gondolat, hogy 
minden évben, a Magyar Kultúra Napjához kötődve legyen egy 
olyan nagy rendezvény, amely egy fiatal tehetséges művész további 
fejlődését segíti. 

VL

fotó: Kovács Piroska Rózsa

Visszaemlékezéseim a Brandeisz 
Károly családjára 

A Brandeisz-család Káptalanfüred és a balatonalmádi Tisztviselő-
telep határán (Liszt Ferenc u. 38.) lakott, egy egyszerű, ferdetős, 1-2 
szobás házban. Azóta ez a ház az új tulajdonos által átépítésre került 
1 emeletes, komfortosabb kivitelben. 

Ismertségem velük együtt úgy alakult ki, még kisgyermek korom-
ban, az 1940-es évben, hogy szüleimmel, elsősorban édesapámmal 
jártunk hozzájuk gyümölcsöt vásárolni. A 4 fős családnak 2 felnőtt 
lánya volt, Elza és Erna néni. Károly bácsi és felesége koruknál fog-
va a ház előtt üldögéltek, vagy a kertben szorgoskodtak. Elza néni 
tornát tanított az almádi általános iskolában lányoknak. Az ő kép-
zettsége ún. mozdulatművésznő volt, amit még Budapesten tanult 
fiatalabb korában. Találkozásaink szinte mindennaposak voltak az 
Óvári úton, mivel ő kerékpárral, mi tanulók viszont gyalog közle-
kedtünk otthonunk és iskolánk között, több éven keresztül, egészen 
1951-ig. Középiskolás éveimtől kezdve csak ritkán találkoztunk, de 
a család tagjai ekkor is mindig örömmel fogadták köszönésemet. 
Később tudomásomra jutott, hogy a család tagjai meghaltak és Elza 
néni Sopronba költözött, de nyaranta néhány hetet Almádiban 
töltött el a Bajcsy-Zsilinszky úti ismerőseinél (Budai Miklósné Eta 
néni). Ekkoriban intenzíven foglalkoztam Káptalanfüredre vonat-
kozó helytörténeti kutatásommal és szükségem volt Elza néni ez 
irányú információira is. 

Négy érdeklődő levelemre ő egy levélben és nyolc levelezőlapon 
volt szíves válaszolni, ezen felül még egyszer személyesen is felke-
restem soproni otthonában, ahol kedvesen fogadott és érdeklődött 
családunk felől is. E levélváltások 1994 és 2003 között voltak kö-
zöttünk. Legutóbbi, 2013-ban részére írt levelemre sajnos már nem 
kaptam tőle választ. Tekintettel arra, hogy ők a nővérével szinte 
édesanyám korú hölgyek voltak, én az ő szemeikben megmaradtam 
kisfiúnak. Ebből adódóan, amikor szóban vagy írásban megszólítot-
tak, mint „kedves Józsika” maradtam. Ez nekem még a mai napig 
is nagyon jól esik. Ők pedig számomra „drága jó” illetve „kedves 
Elza vagy Erna néni” maradtak, tegező stílust engedve részükről, 
mely számomra nagyon megtisztelő volt. Az 1990-es évek elején írt 
leveléből idéznék néhány adatot és mondatot, melyek esetleg köz-
érdeklődésre tarthatnak számot: „Apám, Brandeisz Károly (Temes-
vár (Csák) 1866-1951.) katolikus vallású. Anyám Brandeisz Károly-
né (Ruszt (Burgenland) 1875-1959) evangélikus vallású. Nővérem, 
Brandeisz Erna (Budapest 1905-1990.04.23. Sopron) evangélikus 
vallású. Brandeisz Elza (Budapest 1907 – 2018.01.06.) evangélikus 
vallású.” 

A Káptalanfüred évtizedei 1930-2000. című helytörténeti köny-
vemben utalok a háborús évekre, melyben említést teszek az üldö-
zések elől menekülőkre és a befogadásra is. Elza néni ezt az alábbi-
akkal egészítette ki levelében: „Nálunk, egyszobás lakásunkban Soros 
Tivadarné talált menedéket 1944. július-szeptember hónapokban. Fi-
ával együtt zavartalanul jártak a káptalanfüredi strandra. Sorosné még 
október 15-e után is bátran járt Felsőörsre élelmiszer-beszerzés céljából. 
Később a németek nyugatra indulásakor Sorosnéval együtt Herend felett 
egy pusztára menekültünk, ahol egy fészerben húzódtunk meg. Hallva 
a közeli lövöldözést, átvonultak az oroszok. Naptárunk nem volt. Erna 
nővérem, ekkor Almádiban maradt a szülőkkel. 1945 húsvét előtt egy 
héttel az oroszok teherautóján visszakerültünk Veszprémbe, onnan gya-
log a kis házunkhoz Almádiba. Sorosné gyalog indult el és 3 nap alatt 

érkezett meg Budapestre. 1978-ban, az itt egyedül élő Ernát sikerült 
Sopronba költöztetnem, ahol 1988-tól ágyban fekvő beteg volt, de én 
még tudtam ápolni haláláig. Hamvasztás utáni elszórásban egyeztünk 
meg, tekintve, hogy közeli hozzátartozóink nincsenek.” 

Levelezésünk, illetve visszaemlékezéseim további lényeges infor-
mációt nem tartalmaznak, de újságcikkek biztosan foglalkoztak 
fele, különös tekintettel a Vörösberényi Általános Iskola létrejötté-
vel kapcsolatban. Sajnos, már csak a temetésén vehettem részt 2018. 
január 22-e délutánján, a balatonalmádi Pinkóczi úti temetőben, 
ahol szülei is nyugszanak. Drága jó Elza néni, nyugodjál békében! 

Polniczky József (Józsika) 

MEGNYITOTTUNK!
Örömmel tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy megnyi-

tottuk Dr. Lenkei Egészségkultúra Szaküzletünket. Hétköz-
napokon 9-17.30-ig szombaton 9-12-ig várjuk Önöket! Cím: 
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 60/A

Megtalálja nálunk Dr. Lenkei Gábor összes könyvét, a Dr. Lenkei 
vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmazó ter-
mékeket, köztük a Dr. Lenkei Multivitamint. Ez a különlegesség 
Dr. Lenkei Gábor receptúrái alapján lett összeállítva. A Biola koz-
metikai termékek magyar fejlesztésű és gyártású, megvizsgált, ran-
gos natúr és bio készítmények kártékony és egészséget veszélyeztető 
anyagok nélkül! Arcápolók, testápolók, fürdőkészítmények, baba- 
és gyermektermékek, fogkrémek a választék között.

A Dr. Lenkei Gábor orvos nevéhez fűződő Dr. Lenkei Egészség-
kultúra 15 éves. 2003-ban jelent meg a „Cenzúrázott Egészség” 
című könyv. 2004-ben megjelentek a hazai piacon a Dr. Lenkei 
vitaminok. Akkoriban nem volt mindennapos a vitaminpótlás, Dr. 
Lenkei Gábornak és könyveinek köszönhető, hogy a vitaminkultúra 
meghonosodott hazánkban. 2012-ben a Reader’s Digest felmérése 
kimutatta, hogy a Dr. Lenkei brand az egyik legmegbízhatóbb vita-
min márka Magyarországon, pedig nem szerepel TV reklámokban. 
Több, mint 100 ezer levél bizonyítja, hogy a Dr. Lenkei vitaminok 
rendkívül hatékonyak az életminőség javításában. A termékek az 
ország közel 100 pontján elérhetőek. 

Látogasson el hozzánk, szakképzett tanácsadónk minden kér-
désére válaszolni fog! x
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Gyermeknevelésről rendőri szemmel
A Gyermekvédelmi törvény (1997. óta hatályos, és nem minden 

ország rendelkezik ilyen törvénnyel!) a szülőt, törvényes képviselőt 
hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. 

Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket is kötelezi a szülőkkel, 
nevelőkkel történő együttműködésre a saját egészséges testi, lelki, 
szellemi, szexuális fejlődésük érdekében.

Mit is jelent ez? Iskolába kell jár-
nia, tanulnia kell, házi feladatot el-
készíteni, felszerelését magával vinni, 
a szülőknek, pedagógusoknak szót 
fogadni, káros szenvedélyektől men-
tesen élni, egészségükre vigyázni, a 
szabályokat betartani, pl házirendet 
az iskolában és otthon is …

A gyermekvédelmi törvény alapve-
tően a gyermekek bántalmazásának 
megakadályozását, visszaszorítását 
célozta meg. Hatálya nem csak a 14 éven aluli – a bűntető jogban 
gyermekkorúnak minősített gyermekekre – hanem a 14-18 éves fi-
atalkorúakra is vonatkozik. A bántalmazás a köztudatban egyenlő 
a veréssel, a fizikai erőszakkal, pedig a bántalmazásnak egyéb for-
mái is vannak. Lehet bántani valakit szóval (verbálisan), lelki 
zsarolással, szexuálisan, egészség, testi épség veszélyeztetésével, 
elhanyagolással. Az elhanyagolás lehet fizikai, lelki és szellemi is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, csak maradjon 
nyugton, aki minden elvárás, ellentételezés nélkül anyagi javakkal 
halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a társadalom által elfo-
gadott általános viselkedési szabályok betartására, nem is gondol 
arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, 
és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív viselkedési 
minta a környezet részéről. Már egészen kis korban kell kezdeni 
annak a tanítását, megtanulását, hogy mit szabad és mit nem, vagy-
is bizonyos korlátok felállítását. A korlátok kapaszkodók egy gyer-
meknek a fejlődése során, és természetesen folyamatosan tágítani 
kell és lehet a korának megfelelően. Szabad és kell is a gyerekek 
követelőzésére nemet mondani! Persze a magyarázat megkönnyíti 
a „NEM” elfogadását. A „neveletlenség” a későbbiek során gyakran 
vezet viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a má-
sok és a szülők iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző 
cselekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elváráso-
kat – nem csak az iskolában - támasztunk a gyermekünk elé, ame-
lyeknek esetenként éppen azért nem tud megfelelni, mert állandó 
kritikában, szidásban, leszólásban van része. Ha egy gyermek nem 
kap elég dicséretet, biztatást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt szen-
ved az érzelmi fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással van a 
teljesítőképességére, személyiségének fejlődésére.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülő, törvényes 
képviselő joga és kötelessége. Vajon, amikor a szülők az iskolát, 
más intézményeket, a médiát teszik felelőssé gyermekeik viselke-
dése miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. 
És, amikor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések 
száma, érzik-e a közvetett felelősséget?

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek joga 
van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a verbális, fizikai, sze-
xuális vagy lelki erőszakkal történő bántalmazással, az elhanyagolással 
és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem 
vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

Polgárőr hírek
A 2018. évi tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adom: 

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javí-
tása érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, 
láthatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirat-
tal végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és 
láthatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk 
el. Rendezvényeken, 610 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 1448 óra, rendőrséggel 424 óra, a lovas polgárőrökkel 582 óra 
szolgálatot teljesítettünk. Összesen 3260 órát szolgálat. Kismotorral 
3000 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 km útszakaszt 
ellenőriztünk. Polgárőreink a polgárőr autóval 5860 km utat jártak 
be gépkocsival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülő-
övezetben. Magánautó szolgálat: 1920 km

A fenti adatokból következik, hogy napi 8 órát voltunk a szol-
gálatban naponta. Bízunk benne, hogy ezt a 2019 évben is telje-
síteni tudjuk. Vigyázzanak Önök is magukra, értékeikre.  Nagy 
segítség lenne, ha adójuk 1%-át részünkre, az 18919123-1-19 
adószámra utalnák. Előre is köszönettel vesszük. Elérhetőségünk: 
baloghcs0310@freemail.hu  tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba elnök

Ezek a jogok minden EMBERT megilletnek!
A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények 

elemzése, a körülmények, okok feltárása nemcsak a rendőrség szá-
mára, hanem más, ezzel foglalkozó hivatalos és civil szervezetek 
tevékenységében is fontos információ a prevenciós munkában. 
Szakmai körökben általános az a vélemény, hogy sem a gyermekek 
bántalmazását, sem a nők, az idősek, de a férfiak elleni erőszakot 
sem lehet önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szomorú esemé-
nyek az érintett család - nem ritkán - mindennapi életének a részét 
képezik. Bármely családtag elkövetheti és lehet sértettje: apa, anya, 
nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, nagyszülők, uno-
kák, nagynénik, nagybácsik, volt házas- és élettársak egymás ellen.

Nem születünk jónak vagy rossznak! A gyermekeink a felnőtté 
válás során tanulják meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik 
a kötelességeik, mit szabad és mit nem szabad ahhoz tenni, hogy a 
közösség, amelyben élnek, elfogadja, tisztelje, szeresse őket.

Ezt az együttélést szabályozta már a Tíz parancsolat és szabályoz-
zák ma a jogszabályok is.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Február Balatonalmádiban - Fotó: Tabányi Katalin

forrás: Internet
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hatalmazza fel és teszi felelőssé a gyermekek neveléséért. 

Ez a törvény ugyanakkor a gyermekeket is kötelezi a szülőkkel, 
nevelőkkel történő együttműködésre a saját egészséges testi, lelki, 
szellemi, szexuális fejlődésük érdekében.

Mit is jelent ez? Iskolába kell jár-
nia, tanulnia kell, házi feladatot el-
készíteni, felszerelését magával vinni, 
a szülőknek, pedagógusoknak szót 
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tesen élni, egészségükre vigyázni, a 
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A gyermekvédelmi törvény alapve-
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a veréssel, a fizikai erőszakkal, pedig a bántalmazásnak egyéb for-
mái is vannak. Lehet bántani valakit szóval (verbálisan), lelki 
zsarolással, szexuálisan, egészség, testi épség veszélyeztetésével, 
elhanyagolással. Az elhanyagolás lehet fizikai, lelki és szellemi is.

Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, csak maradjon 
nyugton, aki minden elvárás, ellentételezés nélkül anyagi javakkal 
halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a társadalom által elfo-
gadott általános viselkedési szabályok betartására, nem is gondol 
arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig ugyanolyan ártalmas, 
és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív viselkedési 
minta a környezet részéről. Már egészen kis korban kell kezdeni 
annak a tanítását, megtanulását, hogy mit szabad és mit nem, vagy-
is bizonyos korlátok felállítását. A korlátok kapaszkodók egy gyer-
meknek a fejlődése során, és természetesen folyamatosan tágítani 
kell és lehet a korának megfelelően. Szabad és kell is a gyerekek 
követelőzésére nemet mondani! Persze a magyarázat megkönnyíti 
a „NEM” elfogadását. A „neveletlenség” a későbbiek során gyakran 
vezet viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a má-
sok és a szülők iránti tisztelet hiányához, és végül törvénybe ütköző 
cselekedetekhez.

Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elváráso-
kat – nem csak az iskolában - támasztunk a gyermekünk elé, ame-
lyeknek esetenként éppen azért nem tud megfelelni, mert állandó 
kritikában, szidásban, leszólásban van része. Ha egy gyermek nem 
kap elég dicséretet, biztatást, szeretetteljes odafigyelést, hiányt szen-
ved az érzelmi fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással van a 
teljesítőképességére, személyiségének fejlődésére.

A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülő, törvényes 
képviselő joga és kötelessége. Vajon, amikor a szülők az iskolát, 
más intézményeket, a médiát teszik felelőssé gyermekeik viselke-
dése miatt, elgondolkodnak-e azon, ők milyen példát mutatnak. 
És, amikor az iskolákban nő az erőszakos események, viselkedések 
száma, érzik-e a közvetett felelősséget?

A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek joga 
van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a verbális, fizikai, sze-
xuális vagy lelki erőszakkal történő bántalmazással, az elhanyagolással 
és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem 
vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen 
vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.

Polgárőr hírek
A 2018. évi tevékenységünkről az alábbi tájékoztatást adom: 

Polgárőreink Balatonalmádi közigazgatási területén gyalogosan és 
gépkocsival adnak szolgálatot, a köz- és közlekedésbiztonság javí-
tása érdekében. Polgárőreink minden alkalommal formaruhában, 
láthatósági mellényben, a gépkocsikon „POLGÁRŐRSÉG” felirat-
tal végzik munkájukat. Meggyőződésünk, hogy jelenlétünkkel és 
láthatóságunkkal kézzelfogható bűnmegelőzési feladatokat látunk 
el. Rendezvényeken, 610 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszolgálat-
ban 1448 óra, rendőrséggel 424 óra, a lovas polgárőrökkel 582 óra 
szolgálatot teljesítettünk. Összesen 3260 órát szolgálat. Kismotorral 
3000 km utat jártunk be, kerékpárral 75 óra, 760 km útszakaszt 
ellenőriztünk. Polgárőreink a polgárőr autóval 5860 km utat jártak 
be gépkocsival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülő-
övezetben. Magánautó szolgálat: 1920 km

A fenti adatokból következik, hogy napi 8 órát voltunk a szol-
gálatban naponta. Bízunk benne, hogy ezt a 2019 évben is telje-
síteni tudjuk. Vigyázzanak Önök is magukra, értékeikre.  Nagy 
segítség lenne, ha adójuk 1%-át részünkre, az 18919123-1-19 
adószámra utalnák. Előre is köszönettel vesszük. Elérhetőségünk: 
baloghcs0310@freemail.hu  tel: 06-30-621-5320

Balogh Csaba elnök

Ezek a jogok minden EMBERT megilletnek!
A családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények 

elemzése, a körülmények, okok feltárása nemcsak a rendőrség szá-
mára, hanem más, ezzel foglalkozó hivatalos és civil szervezetek 
tevékenységében is fontos információ a prevenciós munkában. 
Szakmai körökben általános az a vélemény, hogy sem a gyermekek 
bántalmazását, sem a nők, az idősek, de a férfiak elleni erőszakot 
sem lehet önálló témaként kezelni, hiszen ezek a szomorú esemé-
nyek az érintett család - nem ritkán - mindennapi életének a részét 
képezik. Bármely családtag elkövetheti és lehet sértettje: apa, anya, 
nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, nagyszülők, uno-
kák, nagynénik, nagybácsik, volt házas- és élettársak egymás ellen.

Nem születünk jónak vagy rossznak! A gyermekeink a felnőtté 
válás során tanulják meg, hogyan kell viselkedni, mik a jogaik, mik 
a kötelességeik, mit szabad és mit nem szabad ahhoz tenni, hogy a 
közösség, amelyben élnek, elfogadja, tisztelje, szeresse őket.

Ezt az együttélést szabályozta már a Tíz parancsolat és szabályoz-
zák ma a jogszabályok is.

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Február Balatonalmádiban - Fotó: Tabányi Katalin

forrás: Internet
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 
             +36 88 542 561

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. 
Anonim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi 
Családsegítő Központ Baross Gábor út 32. 
Érdeklődni +36 30 394 2920 telefonszámon.

T. András
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A Laczkó Dezső Múzeum néprajzi gyűjteményében található a 
2002.2.20. leltári számú hímzett párnahuzat töredéke Dr. Forrai 
István ügyvéd, magángyűjtő hagyatékából származik, 2000-ben 
került a múzeumunkba. A gyűjteményt a család káptalanfüredi 
nyaralójában őrizték, a tárgyak származási helye zömében ismeret-
len. Így a fent jelzett műtárgy történetét, családi vonatkozásait sem 
ismerjük, ezért csak a külső leírását, illetve a tárgytípus kultúrtör-
ténetét tudjuk megadni.

A hímzett párnahuzat töredék méretei: hossza 38,5 cm, széles-
sége 58 cm. Natúr lenvászon alapú, fekete gyöngyhímzővel varrt 
keresztszemes kézimunka, kiterjesztett szárnyú pelikánokkal: egy-
mással háttal álló – balról jobbra haladó –  három-három anya-
madár, előtte a fészekben két-két fiókával, illetve a fészek előtt, az 
anyamadár lábánál még egy-egy fióka látható. Az ábrázolások csík-
ba rendezettek, ugyanez a mintasor ellenkező irányban, a másik sor 
tükörképeként  – jobbról balra haladva – megismétlődik. 

Használatukat tekintve az ilyen gazdag díszítményű párnahu-
zatokat részben díszágyra, részben ravatalra szánták. Előbbiek in-
kább színes fonalú, gazdag virágdíszítésűek, míg az utóbbiak sötét 
színű, főleg fekete fonallal varrottak voltak. A gyűjteményünkben 
található párnahuzat töredék – ábrázolásait figyelembe véve –, 
nagy valószínűséggel a végtisztesség egyik kellékeként szolgált. A 
halottaslepedők egyik fajtájának mintakincse teljes egészében meg-
egyezik az általunk tárgyalt tárgytípussal. A pelikán, a fiait önnön 
vérével tápláló madár keresztény jelkép, gyakori ábrázolása a refor-
mátus úrasztali terítőknek, úrvacsora edényeknek, festett templomi 
mennyezeteknek. Mindez előképként szolgálhatott a vászonhímzé-
sek készítőinek, miközben átfogalmazták a mintát. A hagyományos 
népi hitvilágban a madár a lélek jelképe, s a paraszti kultúra ábrá-
zolásaiban ezek az egymást követő sormadarak azért kerültek rá a 
kultikus textilekre, mert halottkísérő „feladatot” szántak nekik: arra 
hivatottak, hogy az elhunytak lelkét átvezessék a túlvilágra. A madár 
lélekszimbólumként általánosan ismert nemcsak Európában, ha-
nem Észak-Ázsiában is. Lélekszimbólum volt a madár a keresztény-
ség előtt is, amely hitet a Szentléleknek galambként való ábrázolása 
megerősítette. 

A gyász színei a hagyományos kultúrában ugyanúgy meghatáro-
zottak voltak, mint a viseleté. A kutatások megerősítik, hogy egész 

Európában a gyász alapszíne a fehér volt, amire a többi rárétegző-
dött. A helyszíni adatgyűjtések is ezt támasztják alá, hogy a fehéret 
mindenkinél használható gyász színnek tekintették. Később ezt szo-
rította ki a fekete, amely a gyászon túl, a bánatot is kifejezte, sőt a 
viseletben az öregséget. Az öregedő ember színének tekintették még 
a feketébe hajló barnát és a bordót. 

A párna kultúrtörténete

Kezdetben a párna bőrből készült, gyapjú töltésű volt s ülőké-
ül szolgált. Az ágybeli fejtámasztó ekkor még a szilárd fejalj volt. 
A puha fejpárna csak a görögöknél jelent meg, többnyire csíkosan 
szőtt huzattal s római közvetítéssel terjedt el Európa-szerte, de álta-
lánossá csak a 2. évezredben vált.  A kutatások szerint a magyarok 
a bőrből készült „fejalj”-at már a honfoglalás előtt ismerték, a tollas 
párna használatára a derékaljjal együtt 12-15. századi ábrázolások 
utalnak. E szerint 1-3 párnát, esetleg kispárnát tett az alvó a feje alá. 
Az előkelőknél a párnahuzat színes kelme volt vagy fehér alapon 
hímzett, kevésbé módosoknál fehér, ill. csíkos és kockás vászon. Pa-
raszti párnák már a 14. századi hatalmaskodási panaszok sommás 
kárfelsorolásaiban is szerepelnek, ami komoly értéküket jelzi. Mére-
teik a kézi szövőszék adta vászonszélességhez igazodtak, és keskeny, 
hosszúkás volt, míg a bolti kelmék terjedése nyomán egyre gyako-
ribb volt a négyszögletes forma. A hímzett huzatú párnák elmarad-
hatatlan kellékei voltak a vetett ágynak, amelynek mennyisége és 
minősége a család vagyoni és társadalmi helyzetének tükrözője volt. 
A fölvetős párnát alvásra nem használták, szegényebbeknél szalma, 
buzogánypihe volt benne. A hagyományos szobaberendezés szerint 
az ágy hosszával állt a falnál, ezért a párnáknak csak a szobára néző 
keskeny vége látszott, így a párnahuzatnak is csak ezt a végét dí-
szítették, hímezték. A párnahéj nyílás a túlsó végére esett s a 19. 
századtól gombokkal csukódott.

dr. Pilipkó Erzsébet 
néprajzkutató, Laczkó Dezső Múzeum
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