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Györgyi Dénes Általános Iskola, 1.a osztály: 
Első sor (balról jobbra):
Lányi Zora, Jaksa Aliz, Ruzsonik Csenge, Körtélyes Dorina, 
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Második sor: Gábriel Borka, Győrffy Bálint, Asbóth Huba Lajos, 
Jófejű Ádám, Mits Ágoston, Czompó Botond, Réger-Cserép Márk, 
Nagyidai János Károly
Harmadik sor: Ruzsonik Kitti (napközis csoportvezető), 
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Heidinger Levente, Csoma Olívia, Csécsi Zoltánné (osztályfőnök)
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Első sor, balról jobbra: Oszlár Tamásné of., Jakus Gergely, 
Németh Hanna Luca, Szűcs Dóra Adél, Kocsis Botond, Remsei Hanna, 
Németh Hanna Zsófia, Mesics Rafael, Literáti-Nagy Csanád, 
Csedő Beáta tanító
Második sor: Illés István Dániel, Kelemen Hanna, Gál Benedek, 
Kustos Emili, Polgár Liza, Pásti Ábel
Harmadik sor: Kovács Olivér, Kovács Márton, Steigler Dalma, 
Kelemen Pál, Becker Filippasz, Juhász Dániel

A képről hiányzik: Gurin Benedek, Sinka Anna

Vörösberényi Általános Iskola, 1.b osztály:
Balról-jobbra első sor:
Varga Emma, Márkus-Benák Péter, Ujfalussy Ádám, Tabányi Emma, 
Nádasdy Alex Vajk
2. sor. Tóth Hanna, Bagi Borbála, Küküllősi Nóra, Kun Zalán, 
Jakab Mihály Levente
3. sor: Nagy Száva, Elek Ádám Medárd, Mátéffy Hunor, Tóth Liliána, 
Biró Dániel, Pápai Gergő
4. sor: Osváth Zétény, Nagy Levente Tamás, Patai- Halics András, 
Juhász Gréta, Horváth Szintia Neszta
tanítók: Laczkó Anita, Korán Lajos

Fényes Lóránd, almádi drón- és asztrofotós képei 
Forrás: fenyeslorand.hu/dron

Tihany

Vitorlások

Arany pára
Fényjáték a belső tó felett



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

Krónika ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG 2019. október Krónika

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

A Nagycsaládosok Balatonalmádi 
Egyesülete az elmúlt időszakban is  
aktív közösségi életet élt

Augusztusban Nagyi tábort szerveztünk, ahol a résztvevő gyer-
mekek és felnőttek izgalmas programokon vehettek részt augusz-
tus 5-9-ig: kézműveskedés, néptánc, valamint megismerkedtek az 
egészséges étkezés alapjaival a gyakorlatban is. 

Szeptemberben felelevenítő agykontoll foglalkozást tartottunk 
gyerekeknek (szept. 15-én), ahol Kovács Erika agykontoll oktatóval 
átismételték azokat a technikákat, amikkel 

nagyobb mértékben aknázhatják ki a bennük rejlő képességeket, 
eredményesebben tanulhatnak, nyugodtabban felelhetnek és írhat-
nak dolgozatot.

Nagy látogatottságnak örvendenek a Család-és KarrierPontban 
(Bajcsy-Zs u. 60.) szeptember 27-én induló, péntekenként tartan-
dó előadás sorozatunk, ahol az atipikus foglalkoztatási  módok 
témaköréhez számos személyes tapasztalattal, értékes előadásokkal, 
gyakorlati tudnivalókkal, kérdésekkel és válaszokkal  járulnak  hoz-
zá a témában érintett kisgyermekes szülők.

Szeptember 27-én az Atipikus Nők, saját tapasztalat a munka 
világából c. előadással indult a programsorozat, majd folytatódott 
október 4-én a Munkakör megosztása, rugalmasságot adni és kapni 
c. előadással.

További előadásaink:
- Október 11.: Hogyan találd meg a számodra ideális munkakört 
vagy munkavégzési formát 
- Október 18.: Atipikus nők-  célok, utak, szakmaiság a kisgyer-
mekes lét után 
- Október 25.: Az atipikus munkakörnyezet sajátosságai, előnyei 
mindkét fél számára November 08.: Hogyan kezdjük el az önfog-
lalkoztatást - otthonról végzett munka

Bővebb információ: www.nbae.hu és Facebook 

Csodálatos, nyárias időben vettünk részt tagcsaládjainkkal a 
Nagycsaládosok Országos Egyesület Őszi találkozóján Szentend-
rén, ahol a Skanzen területén számos program közül válogathat-
tunk. A Skanzen Magyarország legnagyobb szabadtéri gyűjtemé-
nye, bemutatja a Kárpát-medence jellegzetes tájegységeinek népi 
építészetét, a falusi és mezővárosi társadalom különböző rétegeinek 
lakáskultúráját, életmódját.

Tagcsaládjainkkal Visegrádra is kirándultunk, közösen bejártuk 
a Visegrádi várat. Mert valljuk, hogy Együtt lenni jó! 

Szeptemberben 29-én közös Bobozásra mentünk családjainkkal 
Balatonfűzfőre, mely program igen népszerű volt,  nem csak a gyer-
mekeink körében!

Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is szeptemberben a rászoruló 
családjaink számára kiosztottuk a Civil Családi Pótlékot, iskola-
kezdési támogatás címen. 10 rászoruló család 22 gyermeke részesült 
a támogatásban.

Október 1-jén Nagyszülők és Idősek napját ünnepeltünk a  
Magyar Vöröskereszt Almádi Alapszervezetével közös rendezvé-
nyen. A rendezvény célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
idős emberek,milyen fontosak és a mindennapokban, milyen fon-
tos szerepet töltenek be.
Tanfolyamaink folyamatosan indulnak:

2019. november 9-10 és 16-17-én a Család és Karrierpontban, 
Balatonalmádiban és 2019. november 23-24. és november 30.- 
december 1-jén Veszprémben Digitális írástudás fejlesztése a 
Google ingyenes, felhő alapú alkalmazásaival c. tréning indul. 
Jelentkezni a Család-és KarrierPontban a 70/395-8220 telefonszá-
mon vagy e-mailen: farkas.noemi@nbae.hu. 

A Család-és KarrierPont-ban tanácsadások rendszeresen folynak. 
Programjainkat, rendezvényeinket a honlapunkon és Facebook ol-
dalunkon folyamatosan ismertetjük. www.nbae.hu

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt programjainkra!

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

telefon: +36 20 97 03 479 (Juhászné 
Vincze Eszter) • Hirdetésfelvétel: a 
szerkesztőség címén vagy a +36 30 
29 88 995 telefonszámon (Kovácsi 
Szolga Mária) • Hirdetési árak: 1 
oldal = 60 000 Ft + áfa, 1/2 oldal = 
30 000 Ft + áfa, 1/4 oldal = 15 000 
Ft + áfa, 1/8 oldal = 7 500 Ft + áfa • 

Lapzárta: minden hónap 25-én!

 

Tartalomjegyzék 
Balaton Játékpont hírei 2. oldal 

Nagycsaládos hírek  3. oldal 

Városháza hírei  4-5. oldal 

Gimnázium hírei   6. oldal 

Györgyi Iskola hírei  7. oldal 

Vörösberényi Iskola hírei  8. oldal 

Magocskák Óvoda hírei  9. oldal 

Almádi eseménynaptár  10. oldal 

Nyári kalandozások – Zeneiskola hírei 11. oldal 

Czuczor Sándor írása  12. oldal 

Templomok éjszakája  13. oldal 

Idősek napja Almádiban  14. oldal 

Almádi Darts Klub 15. oldal 

Rendőrségi és polgárőr hírek      16. oldal

Hirdetések  17-19. oldal 

Fényes Lóránd fotói  20. oldal

HIrDeSSeN az ÚJ almáDI ÚJSáGBaN!
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Beszámoló a képviselő-testület üléséről
2019. szeptember 26-án tartotta Balatonalmádi Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő rendes 
ülését, amely a 2014-2019 időszak utolsó ülése volt. Keszey János 
Polgármester Úr megköszönte Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző és a 
Képviselő-testület eddigi munkáját. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatainak elbírálási 
rendjéről szóló szabályzatot fogadott el, melynek értelmében: 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az 
Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azokat 
a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréről 
szóló az adott tanévre vonatkozó jogszabályában, továbbá a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
előírásoknak, és e szabályzat szabályai szerint szociális rászorultsága 
megállapítható. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 
5.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. november 15. naptól az Almádi Magocskák Óvoda 
intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárás során 
kiválasztott intézményvezető megbízásáig, de legfeljebb egy évig az 
intézményvezetői feladatainak ellátásával Beckerné Sabján Ottiliát 
bízta meg.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának ok-
tóberi hír- és információs csokrát olvashatják a következő ol-
dalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hite-
lesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati
hivatal munkájáról.
A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett
fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk infor-
mációkat.
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 M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 12-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

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

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

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 

tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

     Keszey János
     polgármester

Fotó: kepguru.hu
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Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő rendes 
ülését, amely a 2014-2019 időszak utolsó ülése volt. Keszey János 
Polgármester Úr megköszönte Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző és a 
Képviselő-testület eddigi munkáját. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatainak elbírálási 
rendjéről szóló szabályzatot fogadott el, melynek értelmében: 
Balatonalmádi Város Önkormányzata a „Bursa Hungarica” 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az 
Önkormányzat költségvetésének terhére ösztöndíjban részesíti azokat 
a balatonalmádi lakóhellyel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszeréről 
szóló az adott tanévre vonatkozó jogszabályában, továbbá a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre 
vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben meghatározott 
előírásoknak, és e szabályzat szabályai szerint szociális rászorultsága 
megállapítható. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 
5.

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. november 15. naptól az Almádi Magocskák Óvoda 
intézményvezetői állásának betöltésére kiírt pályázati eljárás során 
kiválasztott intézményvezető megbízásáig, de legfeljebb egy évig az 
intézményvezetői feladatainak ellátásával Beckerné Sabján Ottiliát 
bízta meg.

Tisztelt Almádi Polgárok és Vendégeink!
Az Új Almádi Újság önkormányzati információs rovatának ok-
tóberi hír- és információs csokrát olvashatják a következő ol-
dalainkon. Célunk továbbra is változatlan: pontosabban, hite-
lesebben értesüljenek Olvasóink az önkormányzat döntéseiről, 
városfejlesztő tevékenységéről, és a közös önkormányzati
hivatal munkájáról.
A 30 éve várossá nyilvánított Almádiban Budataván, 
Káptalanfüreden, Vörösberényben folytatódnak a megkezdett
fejlesztések 2019-ben is. Mindezekkel az itt élők, pihenők és 
nyaralótulajdonosok komfortérzetének javítását kívánjuk szol-
gálni. Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az 
egészségügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új 
Almádi Újság oldalain, illetve a város honlapján adunk infor-
mációkat.
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 M e g h í v ó
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 12-én (kedden) 17.00 órai kezdettel

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

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

melyre minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel vár.

N a p i r e n d:

Tájékoztató lakókörnyezetünk állapotáról

A napirendi pont tárgyalását megelőzően a Balatonalmádi 
Rendőrkapitányság „Közbiztonsági Egyeztető Fórumot” 

tart, melyben a kapitányságvezető tájékoztatást ad a város 
közbiztonsági helyzetéről, és a turisztikai idény tapasztalatairól. 

     Keszey János
     polgármester

Fotó: kepguru.hu
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2019. október Györgyi Dénes Iskola hírei

Szeptember végén tizenketten az iskolából Németországban, 
Eggenfeldenben töltöttünk egy hetet. Mindennap programokon 
vettünk részt az iskola, illetve a fogadócsalád által, így sok élmény-
nyel gazdagodhattunk.

Megérkezésünk napján (pénteken) már kész tervekkel vártak 
minket cserepartnereink. Megismerkedhettünk hozzátartozóikkal 
és barátaikkal, illetve belátást nyerhettünk a környék hangulatába is.  
A cserediákjaink számos programot biztosítottak nekünk a hétvé-
gén. Többeknek sikerült eljutni Münchenbe az Oktoberfestre, vagy 
Burghausenbe megtekinteni a világ leghosszabb kastélyát. Páran 
Mühldorfban is kirándulhattunk, melyet egy későbbi bowlingozás 
is kísért. Az iskola által szervezett programok több új hely meg-
ismerését is biztosították. Felfedezhettük a Wimbach-szurdok egy 
részét, és a Haus der Berge múzeumot is Berchtesgadenben. Jártunk 

Neuöttingben és Altöttingben is. Előbbiben egy vízi erőművet néz-
hettünk meg, hiszen a program idei témája a környezetvédelemre 
épült, míg utóbbiban a város egy részét is felfedeztük. Természete-
sen Eggenfeldenben városnézésen is részt vettünk, melyet egy város-
házai üdvözlőbeszéd követett. Járhattunk cserediákjaink iskolájában 
is, ahol tanórákba kapcsolódhattunk be, megismerkedhettünk a né-
met diákélettel. Utolsó nap búcsúvacsorára is hivatalosak voltunk, 
mely nagyon jó hangulatban telt.

 Az út során lehetőségünk volt egymás kultúrájáról tanulni a né-
met diákokkal, angol és német nyelvtudásunkat és kommunikációs 
képességünket fejleszteni, így feltöltődve, sok élménnyel és pozitív 
benyomással érkeztünk haza.

Speulta Zsófia
9.A 

Mesterségünk címere…
2019. szeptember 20-án az alsó tagozattal részt vettünk a „MES-

TERSÉGÜNK CÍMERE” elnevezésű interaktív programon. Osz-
tályommal a Leader háznál kezdtük a napot ahol körmön fonást 
és a hármas fonást tanultuk meg, majd igazi kemencés pogácsát 
sütöttünk. Egy mini malomban kipróbálhattuk a búza örlést is.

Ezek után a Magtárban a nemezeléssel és a kötélveréssel ismer-
kedtünk meg. Egy kötélverő géppel osztály kötelet készítettünk. 
A pincében Szölösi Lajos fazekas segítségével marokedényeket for-
máztunk és díszítettünk.

A művelődési házban fonót rendeztek be nekünk, ahol szintén 
régi mesterségeket láthattunk. Hímzést, szövést, kosárfonást. Ki-
próbálhattuk a tollfosztást és a kukoricamorzsolást. Enikő néni me-
sével szórakoztatott bennünket, közben citera zenére énekeltünk. A 
fonóban elmaradhatatlan táncos mulatságon is részt vettünk. Na-
gyon érdekes volt a pénteki napunk, jó volt látni és kipróbálni eze-
ket a régi mesterségeket. Nekem és az osztályomnak a fazekaskodás 
tetszett a legjobban. 

Szántód Zénó 4.oszt. tanuló
A programot a Szent Imre Római Katolikus Plébánia nyertes pá-

lyázatának támogatásával és sok önkéntes segítő közreműködésével 
tudtuk megvalósítani. Köszönjük!

Közlekedési nap
Ebben az évben is iskolánk megtartotta az Európai Mobilitási 

Hét és Autómentes Nap környezetbarát és fenntartható városi köz-
lekedést népszerüsítő programját. Tanulóink érdekes közlekedési, 
elsősegélynyújtási feladatokat oldhattak meg, és újra átismételhet-
ték az iskolakörnyéki közlekedési helyzetek felelősségteljes emberi 
magatartásformáinak helyes  használatát.

KorTársOlvasó
Lezárult a 2018 októberében, a könyvtári héten indított felnőtt 

olvasópályázat, melyet a fenti címmel hirdetett meg a könyvtár. 
Mint a címből is kiderül, kortárs írók könyveit ajánlottuk Európa 
minden országából, azzal a nem titkolt céllal, hogy újra és újra tu-
datosítsuk: milyen sokszínű is kontinensünk irodalmi világa, avagy 
van élet a klasszikusokon túl (is).

Sokféle volt a kínálat, volt életrajzi regény, romantikus regény, el-
beszélések, mélylélektani regény, fantasy, sci-fi, stb. Örülünk, hogy 
sokan velünk voltak az év folyamán, s legtöbben elmondták gondo-
lataikat az olvasottakról. 

Számszerűen a 41 ország 41 könyvét 58 olvasó vette kézbe, ez 
568 olvasást jelent. Átlagosan 1 fő 9,79 könyvet olvasott el. Mivel 
28 fő csak 1-3 könyv erejéig kölcsönzött, róluk feltételezhető, hogy 
konkrétan csak azt a pár könyvet kívánták kézbe venni, így az ak-
tív olvasók száma feleződik. Ha az ő „véletlen” olvasásaikkal nem 
számolunk, akkor a 30 fő olvasásainak száma 527 - ez esetben az 
olvasási átlag 17,56 könyv/fő. 

A statisztika után nézzük azokat az olvasókat akik a legtöbb időt 
töltöttek velünk: 

•	 van két olvasó, aki minden könyvet elolvasott, az egyikük még 
sosem vett részt ilyen kihívásban - szívből gratulálunk neki - ne-
kik! Reméljük, a következőben is velünk maradnak, s tovább 
népszerűsíti az olvasást.

•	 egy kedves könyvtári törzsolvasónk csak 5 könyvet hagyott ki, ő 
a múlt évben is velünk tartott, várjuk az idei olvasóra is...

•	 2 olvasó teljesítette a kikívást a moly.hu-n, ők 30-30 kötettel 
végeztek, örülünk, hogy csatlakoztak!

•	 7 fő vett kézbe 20 kötetnél többet. Van köztük régi vendég s van, 
aki most csatlakozott. Reméljük, nem csalódtak. 

•	 Külön köszönet a budapesti résztvevőknek, mert nekik úgy kel-
lett vadászni a kötetekre, míg itt a könyvtárban kiemelt helyen, 
egyszerűen hozzá lehetett jutni. Ez természetesen nem kisebbíti 
a helyiek érdemeit!

Október eleje újfent könyvtári hét, újabb kihívást indítunk - vá-
runk a közösségbe újabb jelentkezőket!

Fábiánné Sáray Anna

Eggenfeldenben jártak a gimnazisták
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2019. október Magocskák Alapítvány hírei

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

Őszi papírgyűjtés iskolánkban
Szeptember 18-án megrendezésre került iskolánkban az őszi pa-

pírgyűjtési akció. Ennek a programnak a legfontosabb célja, hogy 
diákjainkat a környezettudatos nevelésre ösztönözzük, így a papírt 
kötegelve és szétválogatva hozták diákjaink és szüleik. Az idei tanév-
ben új szállítókkal bonyolítottuk le a gyűjtést. A gyűjtésszervező cég 
két munkatársa folyamatosan segítették a munkát, közben a gyere-
keknek előadást tartottak a papír újrafelhasználási lehetőségeiről. A 
legaktívabb osztályok az alsó tagozaton a 3.b osztály, a felső tago-
zaton pedig a 7.b osztály tanulói voltak. Iskolai szinten 45,5 %-os 
volt a részvétel, összesen 3.460 kg papírhulladékot gyűjtöttünk. Kö-
szönettel tartozunk a szülőknek, rokonoknak, diákjainknak, peda-
gógusainknak, a Kft munkatársainak és mindenkinek, akik aktívan 
részt vettek a közös munkában.

Diákönkormányzat

Autómentes nap a Vörösberényi 
Általános Iskolában

2002 óta rendezik meg az Európai Mobilitási heteket, amelyhez 
szorosan kapcsolódik az autómentes nap. Szeptember 23-án isko-
lánk is megtartotta hagyományos figyelemfelhívó rendezvényét. A 
felső tagozatos diákjaink számára iskolánk pedagógusai és a Bala-
tonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai, Stanka Mária őrnagy 
és Simon Máté iskolarendőr, kerékpáros ügyességi akadálypályát 
építettek. A program több állomáson folyt. Kerékpáros közlekedés 
szabályait ismertető film bemutatására is sor került, amely a biz-
tonságról és az alapvető felszerelésről szólt. Ezután retro közleke-
dési mesefilm színesítette a délelőttjüket. Végül az autómentes nap 
történetéhez kapcsolódó totóban mérhették össze ügyességüket, 
ismerkedtek az elmúlt évek szlogenjeivel, szimbólumaival. 

Apró lépésekkel a tudatos jövő felé
A „Balatonalmádi Vörös-berényi Séd vízrendezése” című projekt 

részeként szeptember23-án a Nők a Balatonért Egyesület tagjai ér-
dekes interaktív programot szerveztek a tanító nénik segítségével az 
iskola 3., 4. évfolyamos tanulóinak. Örömmel fedezték fel, hogy 
már mi mindent tudnak mesélni a témáról. A legjobban a vízkós-
tolás és a víz életközösségének a bemutatása tetszett a gyerekeknek, 
de szó esett a szelektív hulladékgyűjtésről, a műanyagmentességről 
és a víztakarékosságról is.

Hangos volt Vörösberényben a Malom-völgy is. Az iskolánk alsó 
tagozatos tanulói izgalmas akadályversennyel „köszöntötték” az Au-
tómentes napot. A kijelölt 10 állomáson próbára tették ügyességü-
ket, kitartásukat, eszességüket. A verseny összesítését mindannyian 
izgatottan várták, hiszen 
a legjobbak ajándékot 
kaphattak. Azonban az 
igazi jutalom  -  gyerme-
keknek és a pedagógu-
soknak egyaránt - a friss 
levegőn  eltöltött közös 
vidám játék volt.

Az egészségtudatos 
életmód kialakítása és a 
környezetünk védelme 
mind fontos célkitűzése 
kell, hogy legyen a fel-
növekvő nemzedéknek. 
A szemléletváltást se-
gíthetik ezek az iskolai 
programok is. 

A Magocskák Alapítvány Hírei
Lezárult a Magocskák Alapítvány „Kis(v)ágyunk” adománygyűj-

tő kampánya, amelynek célja az Almádi Magocskák Óvoda kis óvo-
dásai számára 140 db ágy árának (egyenként 8999 Ft) összegyűjtése 
volt.
Sikerült! Teljesült a „Kis(v)ágyunk”!

Köszönjük a gyűjtésben részt-
vevő vendéglátóhelyeknek és 
üzleteknek, akik befogadták 
az adománygyűjtő üvegeinket. 
Általuk sokan élni tudtak a le-
hetőséggel, hogy támogassák a 
célunk elérését! Sok kicsi sokra 
megy, ez ismét bebizonyoso-
dott.

Nagyon köszönjük az adomá-
nyozóknak, akik közül sokan 
egy vagy több ágyra való ösz-
szeggel is hozzájárultak ahhoz, 
hogy - a több évtizede használt, 
nagyon rossz állapotban lévő 
ágyakat lecserélve - valamennyi 
almádi óvodás új ágyakon tölthesse a délutáni pihenőidőt.

Csak titkon reméltük, hogy sikerülhet. Ekkora összefogásról nem 
is álmodtunk.

Köszönjük minden óvodás nevében! Nagyon hálásak vagyunk!
Magocskák Alapítvány Önkéntesei

(Az adománygyűjtést segítő vendéglátóhelyek és üzletek, valamint 
a támogatók listája megtalálható a Magocskák Alapítvány facebook 
oldalán, valamint a www.magocskak.hu weboldalon.)

Magocskák családi délután
Az Almádi Magocskák Óvodában újabb nevelési év vette kezde-

tét, ezzel párhuzamosan a Magocskák Alapítvány is elkészítette éves 
programtervét, és – bár a munka a Kis(v)ágyunk adománygyűjtő 
kampány okán nyáron sem szünetelt – nekilátott a szervezésnek.

Szülői kezdeményezésre idén újra megrendezésre került a koráb-
ban nagy sikerű Magocskák családi délután szeptember 27-én, a 
Malomvölgyben. A leendő, jelenlegi és elballagott óvodásokat és 
családjukat Szent Mihály napi sárkány-mese, az állatok behajtá-
sának hagyományához, a pásztorünnephez kapcsolódó ügyességi 
feladatok és játékok várták. A gyerekek lelkesen járták végig az ál-
lomásokat és gyűjtötték össze a pecséteket az apró jutalomért. Lehe-
tőség volt sárkánykészítésre, állatsimogatásra, de nagy sikert aratott 
az óriásbuborék fújás is. Vidám hangulatban telt a délután, jó volt 
együtt játszani, beszélgetni, kikapcsolódni.

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a dél-
után létrejöjjön!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei
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2019. október Magocskák Alapítvány hírei

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

Őszi papírgyűjtés iskolánkban
Szeptember 18-án megrendezésre került iskolánkban az őszi pa-

pírgyűjtési akció. Ennek a programnak a legfontosabb célja, hogy 
diákjainkat a környezettudatos nevelésre ösztönözzük, így a papírt 
kötegelve és szétválogatva hozták diákjaink és szüleik. Az idei tanév-
ben új szállítókkal bonyolítottuk le a gyűjtést. A gyűjtésszervező cég 
két munkatársa folyamatosan segítették a munkát, közben a gyere-
keknek előadást tartottak a papír újrafelhasználási lehetőségeiről. A 
legaktívabb osztályok az alsó tagozaton a 3.b osztály, a felső tago-
zaton pedig a 7.b osztály tanulói voltak. Iskolai szinten 45,5 %-os 
volt a részvétel, összesen 3.460 kg papírhulladékot gyűjtöttünk. Kö-
szönettel tartozunk a szülőknek, rokonoknak, diákjainknak, peda-
gógusainknak, a Kft munkatársainak és mindenkinek, akik aktívan 
részt vettek a közös munkában.

Diákönkormányzat

Autómentes nap a Vörösberényi 
Általános Iskolában

2002 óta rendezik meg az Európai Mobilitási heteket, amelyhez 
szorosan kapcsolódik az autómentes nap. Szeptember 23-án isko-
lánk is megtartotta hagyományos figyelemfelhívó rendezvényét. A 
felső tagozatos diákjaink számára iskolánk pedagógusai és a Bala-
tonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai, Stanka Mária őrnagy 
és Simon Máté iskolarendőr, kerékpáros ügyességi akadálypályát 
építettek. A program több állomáson folyt. Kerékpáros közlekedés 
szabályait ismertető film bemutatására is sor került, amely a biz-
tonságról és az alapvető felszerelésről szólt. Ezután retro közleke-
dési mesefilm színesítette a délelőttjüket. Végül az autómentes nap 
történetéhez kapcsolódó totóban mérhették össze ügyességüket, 
ismerkedtek az elmúlt évek szlogenjeivel, szimbólumaival. 

Apró lépésekkel a tudatos jövő felé
A „Balatonalmádi Vörös-berényi Séd vízrendezése” című projekt 

részeként szeptember23-án a Nők a Balatonért Egyesület tagjai ér-
dekes interaktív programot szerveztek a tanító nénik segítségével az 
iskola 3., 4. évfolyamos tanulóinak. Örömmel fedezték fel, hogy 
már mi mindent tudnak mesélni a témáról. A legjobban a vízkós-
tolás és a víz életközösségének a bemutatása tetszett a gyerekeknek, 
de szó esett a szelektív hulladékgyűjtésről, a műanyagmentességről 
és a víztakarékosságról is.

Hangos volt Vörösberényben a Malom-völgy is. Az iskolánk alsó 
tagozatos tanulói izgalmas akadályversennyel „köszöntötték” az Au-
tómentes napot. A kijelölt 10 állomáson próbára tették ügyességü-
ket, kitartásukat, eszességüket. A verseny összesítését mindannyian 
izgatottan várták, hiszen 
a legjobbak ajándékot 
kaphattak. Azonban az 
igazi jutalom  -  gyerme-
keknek és a pedagógu-
soknak egyaránt - a friss 
levegőn  eltöltött közös 
vidám játék volt.

Az egészségtudatos 
életmód kialakítása és a 
környezetünk védelme 
mind fontos célkitűzése 
kell, hogy legyen a fel-
növekvő nemzedéknek. 
A szemléletváltást se-
gíthetik ezek az iskolai 
programok is. 

A Magocskák Alapítvány Hírei
Lezárult a Magocskák Alapítvány „Kis(v)ágyunk” adománygyűj-

tő kampánya, amelynek célja az Almádi Magocskák Óvoda kis óvo-
dásai számára 140 db ágy árának (egyenként 8999 Ft) összegyűjtése 
volt.
Sikerült! Teljesült a „Kis(v)ágyunk”!

Köszönjük a gyűjtésben részt-
vevő vendéglátóhelyeknek és 
üzleteknek, akik befogadták 
az adománygyűjtő üvegeinket. 
Általuk sokan élni tudtak a le-
hetőséggel, hogy támogassák a 
célunk elérését! Sok kicsi sokra 
megy, ez ismét bebizonyoso-
dott.

Nagyon köszönjük az adomá-
nyozóknak, akik közül sokan 
egy vagy több ágyra való ösz-
szeggel is hozzájárultak ahhoz, 
hogy - a több évtizede használt, 
nagyon rossz állapotban lévő 
ágyakat lecserélve - valamennyi 
almádi óvodás új ágyakon tölthesse a délutáni pihenőidőt.

Csak titkon reméltük, hogy sikerülhet. Ekkora összefogásról nem 
is álmodtunk.

Köszönjük minden óvodás nevében! Nagyon hálásak vagyunk!
Magocskák Alapítvány Önkéntesei

(Az adománygyűjtést segítő vendéglátóhelyek és üzletek, valamint 
a támogatók listája megtalálható a Magocskák Alapítvány facebook 
oldalán, valamint a www.magocskak.hu weboldalon.)

Magocskák családi délután
Az Almádi Magocskák Óvodában újabb nevelési év vette kezde-

tét, ezzel párhuzamosan a Magocskák Alapítvány is elkészítette éves 
programtervét, és – bár a munka a Kis(v)ágyunk adománygyűjtő 
kampány okán nyáron sem szünetelt – nekilátott a szervezésnek.

Szülői kezdeményezésre idén újra megrendezésre került a koráb-
ban nagy sikerű Magocskák családi délután szeptember 27-én, a 
Malomvölgyben. A leendő, jelenlegi és elballagott óvodásokat és 
családjukat Szent Mihály napi sárkány-mese, az állatok behajtá-
sának hagyományához, a pásztorünnephez kapcsolódó ügyességi 
feladatok és játékok várták. A gyerekek lelkesen járták végig az ál-
lomásokat és gyűjtötték össze a pecséteket az apró jutalomért. Lehe-
tőség volt sárkánykészítésre, állatsimogatásra, de nagy sikert aratott 
az óriásbuborék fújás is. Vidám hangulatban telt a délután, jó volt 
együtt játszani, beszélgetni, kikapcsolódni.

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek abban, hogy ez a dél-
után létrejöjjön!

Magocskák Alapítvány Önkéntesei
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2019. október Krónika

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

Nyári kalandozások a Kalandorok 
csapattal

Július 22.-e reggelén a veszprémi vasútállomás peronja már a kö-
vetkező Vízi- és bringás – vándortábor lakóitól zajongott. A tavalyi 
táborunk tanárai az idén is megszervezték ezt a remek nyári prog-
ramot, s ismét összeállt a főként zeneiskolásokból és pár „veterán 
vízivándorból” álló csapatunk.

Néhány átszállás után Szolnokon már mi, Kalandorok, mind ké-
szen álltunk a hét napnyi izgalmas túrázásra. Békésen elfoglaltuk 
első szálláshelyünket a Dánfoki üdülőközpontban. Megérkezésünk 
után kipróbáltuk kerékpárjainkat és egy gyors városnézésre indul-
tunk, ami során első túravezetőnk elmagyarázta a Körösök folyási 
szokásait, s a folyószabályozás hatásait a környéken. 

Másnap egyből a lovak közé csaptunk, és 50 kilométert bicikliz-
tünk Gyuláig, majd vissza. Természetesen nem hagytuk ki a Gyulai 
várat sem. Megnéztük egészen a hatalmas téglafalaitól a várúrnői 
szobákon keresztül a legsötétebb kínzókamrákig. Láttuk az Almásy 
kastélyt is, ami a maga korában igen korszerű volt, és megtudtuk 
róla, hogy az 1950-es években majdnem széntárolóvá alakították, 
de végül gyermekkórház lett. Visszafele fürödtünk a Körösben 
Szanazugnál. 

Bizton állíthatom, hogy a szerda volt a legnehezebb napunk. 28 
kilométert kenuztunk következő szálláshelyünkre, egy horgászta-
nyára, Félhalmon. Az úton új túravezetőnk érdekességei mellett 
népdalokkal, és az addigra már megírt indulónkkal növeltük a 
munkamorált. A nap végén már nagyon nehezen szálltunk ki járgá-
nyainkból, annak ellenére is, hogy két pihenőhelyen álltunk meg. 
A nap fénypontja az volt a látnivalók mellett, amikor Gabi néni 
bejelentette, hogy később lesz ébresztőnk időpontja holnap. 

Csütörtökön egyből ott is hagytuk a kedves, hangulatos szállást 
az összes szúnyoggal együtt. Utunk Gyomaendrődre vezetett. Pon-
tosan 12 kilométer - a vízen! - választott el minket az oly’ nagyon 
várt pihenéstől. Tekintve, hogy még többet énekeltünk az úton, és 
jóllakottak is voltunk, számomra az egész evezés csak fél órának 
tűnt. Miután kikötöttünk és elfoglaltuk a szállást, egyből mentünk 
a fürdőbe, ahol a medencéket végigpróbálván kipihentük magun-
kat kellően a tábor utolsó napjaira. Este még játszottunk egy na-
gyon izgalmas közösségi játékot. „Gyilkosos”, vagy ismertebb ne-
vén „Alszik a város”. Utána már a táborlakók is békésen az alvást 
választották. 

A hét utolsó munkanapja nekünk nem jelentette a tennivalók 
végét, de határozottan kevesebbet eveztünk és többet szórakoztunk, 
mint korábban. Tovaindultunk utolsó szálláshelyünkre, Szarvasra. 

Busszal jutottunk el a „Szarvasi Ifjúsági Tábor”-ba. Megérkezvén fü-
rödtünk a Körös holtágában, és elfogyasztottuk ebédünket. Aznap 
délután utoljára is felnyergeltük kenuinkat, és elhagytuk a kikötőt. 
A folyó szarvasi részein eveztünk oda - vissza, s a vízről megnéztük 
a várost,  az arborétumot, és a történelmi Magyarország középpont-
ját. Visszaúton versenyeztünk is, amit én és a legénységem nyer-
tünk. Visszatérés után még a kisebb Kalandorok is kipróbálhatták 
a kormányosok „kegyetlen” életét. Délután még vetélkedtünk is, 
majd fürdéssel, focival, és kosarazással töltöttük a rendelkezésünkre 
álló szabadidőt. Este nehezen aludtunk el, ugyanis a szomszédos 
tábor még éjfélig élvezte fiatalságát. 

A táborunk utolsó napján 7 óra körül ébredtünk, és reggeli után 
biciklis túrára indultunk Szarvason. Állhattunk a korábban már 
említett emlékműnél, azaz pontosan a történelmi Magyarország 
földrajzi középpontján. Megnézhettünk egy szárazmalmot, melyet 
egykoron állatok húztak, és majd’ kétszáz éves léte ellenére ma is 
működőképes állapotban áll. Bementünk az arborétumba, melyet 
a helyiek csak Pepikertnek hívnak, a fákat szenvedélyesen gyűjtő, 
és ezáltal az arborétumot létrehozó nemes, Bolza Árpád beceneve 
után. Körbejártuk a „Minimagyarország”-ot is, ahol megcsodálhat-
tunk trianon előtti országhatárainkon belül fekvő csodaszép vasút-
állomásokat, fatemplomokat, székesegyházakat, végvárakat, kasté-
lyokat, és egyéb jellegzetes épületeket. Mindezt makettban... 

A táborba való visszaérés után játszottunk még egy keveset, majd 
vacsora után befejeztük az egész tábor ideje alatt folytatott, három 
csapat által vívott vetélkedőt. Korábban is kaptunk vagy vesztettünk 
pontokat, ha a köz érdekében tettünk, vagy ha fegyelmezetlenek 
voltunk. Itt a csapatok összemérték tudásukat a biciklisszabályok, 
és a közúti táblák tudásának terén. Este naplóinkat is elolvasták, 
amikben írásos, és képi emlékek maradtak fenn számunkra a tábor 
legszebb pillanatairól. Mindannyian kaptunk személyre szóló leg- 
jelzőt. Volt, aki a legjobb vezérevezős volt, valaki a legjobb sportem-
ber, de még legnagyobb csibészünk is volt. Jómagam a legügyesebb 
ifivezető címet nyertem el. Aznap este még sokat táncoltunk, de 
volt, aki a stégen ülve élvezte a víz lágy zaját, és a csodaszépen kivi-
lágított hidat, és a víziszínpadot. 

Vasárnap már csak egy öt órás út várt ránk Almádiig. Átszállások 
sorozata után Szolnokról egyenesen Almádiba ment a vonatunk. 
Közben szépen lemorzsolódott a Kalandorcsapat. Fél három kö-
rül már Balatonalmádi vasútállomás peronja a fáradt, de boldog 
Vízi- és bringás - vándortábor lakóitól zajongott. Köszönjük szépen 
Huiber Gabi néninek, és Viola néninek a tábort! Reméljük jövőre is 
találkozhatunk szép országunk vizein. 

Igaz Gábor Barnabás
továbbképző 2. évfolyamos zeneiskolás

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! 
almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság. 
Minden hétfőn és szerdán 15.30 órától kézműveskedés Krisztivel 
és Marcsival. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között! 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Információ:www.pkkk.hu; 88/542-514 és 88/542-515 
Kiállítás: 
•	Október 18-ig – Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítása. 

Látogatható: az intézmény nyitvatartási idejében

•	Október 25. péntek 17 óra - Fények, évszakok, tíz év Káptalanban. 
Kelemen Marcel kiállítása. Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész, 
közreműködik: Sipos Mihály, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes 
prímása, és Kardos Mária ütőgardonon. Látogatható november 13-ig.

Október 23. szerda 11 óra - 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeit felidéző városi megemlékezés a Hősi Emlékműnél. 
(Baross Gábor utca)

Október 27. vasárnap 15 órától - Tökfesztivál: töklámpás faragással, 
süti kóstolóval, vásári forgataggal és alkony túrával. Szervező a NABE, 
a Pannónia és a BXTSE

Október 31. csütörtök 18 óra - Kövi Szabolcs gyertyafényes 
koncertje.

November 9. szombat 17 óra – „nekem szülőhazám itt e lángoktól 
ölelt kis ország” : Radnóti Miklós élete, költészete, mártírhalála. 
Előadó: Dr. Jobbágy Lajos. Helyszín: Pannónia Könyvtár

November 16. szombat 17 óra - Józsa Tamás, Dankó richárd, 
Németh zoltán és Gulyás Gergely szerzői estje

FelHÍVáS
„alkottam, megmutatom!” - Adventi kiállítást tervezünk a 
Pannóniában, amit azért hozunk létre, mert a városunkban számtalan 
ügyes kezű alkotó tevékenykedik „rejtetten”, s most nekik kívánunk 
lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat, szemet és lelket gazdagító 
alkotásaikat megmutathassák nekünk. 

Műfaji korlátot nem szabunk: lehet bármilyen kézműves termék - 
karácsonyi dísz, koszorú, hóember, stb. Az anyag lehet vászon, üveg, 
papír, agyag, szalma, fű, fa, virág, bármi, a technika szintén szabadon 
választott! Előzetes jelentkezést a Pannónia terjedelmi korlátai miatt 
szívesen veszünk, leadási határidő: november 30. a megnyitó 
időpontja december 8. vasárnap. A kiállított tárgyak még karácsony 
előtt elvihetők, hogy otthon a fa alá kerülhessenek – vagy ajándékként 
megjelenjenek egy-egy ismerős, barát ünnepi otthonában!

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

Október 3. 15 óra
Hagyományok Házából gyalogtúra unokákkal, gyermekekkel
a tervezett útvonalon - országos verseny
Felelősök: Lencse S; Kalocsa Gy.; Mayer M.

Október 9. 16 órától
Természetes gyógymódok
Előadó: természetgyógyász

Október 16. 16 órától
Ügyelet: Befizetés a zempléni 3 napos kirándulásra. Befizetés az Idősek 
napi vacsorára

Október 26. szombat 17 órakor
Megemlékezés az elhunyt klubtagokról a Szent Ignácz templomban
Közreműködik: Kegye János világhírű pánsíp művész és a Klub 
Borostyán Népdalköre Juhász Rebeka vezetésével

Október 30.16 órától
Idősek napi ünnepi műsor-  fellépőkkel -
Kitüntetések átadása- ünnepi vacsora
Zenés szüli napi rendezvény Tóth Istvánnal

November 13.16 órakor
Városunk jövőképek, tervek, elképzelések
Előadó: A megválasztott új polgármester

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal 4 napos kiskörútra 
ausztriába 2020. június 4 – 7-ig Melk apátság, Salzburg, 
Berchtesgaden „Sasfészek”, Bad Ischl, Hallstatt, Eugendorf.. Utazás 
luxusbusszal (légkondi, fedélzeti büfé). Szállás: Eugendorf Pansion 
Sonnenhof*** . elhelyezés: 2 ágyas szobákban (3 ágyas lehetőség 
is van). ellátás: büfé reggeli + fakultatív vacsora 3 fogásos 14,00 € /
fő. részvételi díj: előfoglalással 54.990,- helyett 49.800,- + 500,-Ft 
foglalási díj/fő. Jelentkezés: amíg van szabad hely a buszon: 10.000 
+ 500,-Ft/fő foglalói díjjal: november 20. (15.00 – 17.00)-ig a 
berényi művelődési Házban. Érdeklődni: lencse Sándor elnöknél 
(tel. : 30/902 -4268 )

Parapács Balatoni mesekör     MESEEST CSAK FELNŐTTEKNEK 
Meseszerető felnőtteket várunk a Parapács Balatoni Mesekörbe 
Népmese Napján, 2019. szeptember 30-án 18.30 órára. Hozd el a 
legkedvesebb népmesédet! Helyszín: Balatonalmádi–Vörösberény 
LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Információ: Molnár 
Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953  

BOlHaPIaC Bolhapiac október végéig minden vasárnap lesz, 
novembertől havonta rendezzük.

MEGEMLÉKEZÉS A SZENT IGNÁC TEMPLOMBAN
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira emlékezünk

2019. október 26-án szombaton 17 órakor
ökomenikus szertartás keretében a vörösberényi Szent Ignác templomban, 

melyen gyászmisét mutat be Szabó János plébános, János atya, megemlékeznek 
az elhunytakról, imát mond Iso Zoltán evangélikus lelkész, a hozzátartozókért 

pedig Faust Gyula református lelkész imádkozik. 

A megemlékezésen közreműködik Kegye János, világhírű pánsípművész, a 
Nyugdíjas Klub Elnöksége és Borostyán Népdalköre Juhász Rebeka karnagy 

vezetésével. A szertartás után kivonulunk a temetőbe,ahol elhelyezzük a 
mécseseket, és emlékezünk szeretteinkre.

A megemlékezésre tisztelettel várjuk a hozzátartozókat, a barátokat, az ismerősöket, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait és minden kedves érdeklődőt.

    Tisztelettel: 
    a Nyugdíjas Klub Elnöksége
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Nyári kalandozások a Kalandorok 
csapattal

Július 22.-e reggelén a veszprémi vasútállomás peronja már a kö-
vetkező Vízi- és bringás – vándortábor lakóitól zajongott. A tavalyi 
táborunk tanárai az idén is megszervezték ezt a remek nyári prog-
ramot, s ismét összeállt a főként zeneiskolásokból és pár „veterán 
vízivándorból” álló csapatunk.

Néhány átszállás után Szolnokon már mi, Kalandorok, mind ké-
szen álltunk a hét napnyi izgalmas túrázásra. Békésen elfoglaltuk 
első szálláshelyünket a Dánfoki üdülőközpontban. Megérkezésünk 
után kipróbáltuk kerékpárjainkat és egy gyors városnézésre indul-
tunk, ami során első túravezetőnk elmagyarázta a Körösök folyási 
szokásait, s a folyószabályozás hatásait a környéken. 

Másnap egyből a lovak közé csaptunk, és 50 kilométert bicikliz-
tünk Gyuláig, majd vissza. Természetesen nem hagytuk ki a Gyulai 
várat sem. Megnéztük egészen a hatalmas téglafalaitól a várúrnői 
szobákon keresztül a legsötétebb kínzókamrákig. Láttuk az Almásy 
kastélyt is, ami a maga korában igen korszerű volt, és megtudtuk 
róla, hogy az 1950-es években majdnem széntárolóvá alakították, 
de végül gyermekkórház lett. Visszafele fürödtünk a Körösben 
Szanazugnál. 

Bizton állíthatom, hogy a szerda volt a legnehezebb napunk. 28 
kilométert kenuztunk következő szálláshelyünkre, egy horgászta-
nyára, Félhalmon. Az úton új túravezetőnk érdekességei mellett 
népdalokkal, és az addigra már megírt indulónkkal növeltük a 
munkamorált. A nap végén már nagyon nehezen szálltunk ki járgá-
nyainkból, annak ellenére is, hogy két pihenőhelyen álltunk meg. 
A nap fénypontja az volt a látnivalók mellett, amikor Gabi néni 
bejelentette, hogy később lesz ébresztőnk időpontja holnap. 

Csütörtökön egyből ott is hagytuk a kedves, hangulatos szállást 
az összes szúnyoggal együtt. Utunk Gyomaendrődre vezetett. Pon-
tosan 12 kilométer - a vízen! - választott el minket az oly’ nagyon 
várt pihenéstől. Tekintve, hogy még többet énekeltünk az úton, és 
jóllakottak is voltunk, számomra az egész evezés csak fél órának 
tűnt. Miután kikötöttünk és elfoglaltuk a szállást, egyből mentünk 
a fürdőbe, ahol a medencéket végigpróbálván kipihentük magun-
kat kellően a tábor utolsó napjaira. Este még játszottunk egy na-
gyon izgalmas közösségi játékot. „Gyilkosos”, vagy ismertebb ne-
vén „Alszik a város”. Utána már a táborlakók is békésen az alvást 
választották. 

A hét utolsó munkanapja nekünk nem jelentette a tennivalók 
végét, de határozottan kevesebbet eveztünk és többet szórakoztunk, 
mint korábban. Tovaindultunk utolsó szálláshelyünkre, Szarvasra. 

Busszal jutottunk el a „Szarvasi Ifjúsági Tábor”-ba. Megérkezvén fü-
rödtünk a Körös holtágában, és elfogyasztottuk ebédünket. Aznap 
délután utoljára is felnyergeltük kenuinkat, és elhagytuk a kikötőt. 
A folyó szarvasi részein eveztünk oda - vissza, s a vízről megnéztük 
a várost,  az arborétumot, és a történelmi Magyarország középpont-
ját. Visszaúton versenyeztünk is, amit én és a legénységem nyer-
tünk. Visszatérés után még a kisebb Kalandorok is kipróbálhatták 
a kormányosok „kegyetlen” életét. Délután még vetélkedtünk is, 
majd fürdéssel, focival, és kosarazással töltöttük a rendelkezésünkre 
álló szabadidőt. Este nehezen aludtunk el, ugyanis a szomszédos 
tábor még éjfélig élvezte fiatalságát. 

A táborunk utolsó napján 7 óra körül ébredtünk, és reggeli után 
biciklis túrára indultunk Szarvason. Állhattunk a korábban már 
említett emlékműnél, azaz pontosan a történelmi Magyarország 
földrajzi középpontján. Megnézhettünk egy szárazmalmot, melyet 
egykoron állatok húztak, és majd’ kétszáz éves léte ellenére ma is 
működőképes állapotban áll. Bementünk az arborétumba, melyet 
a helyiek csak Pepikertnek hívnak, a fákat szenvedélyesen gyűjtő, 
és ezáltal az arborétumot létrehozó nemes, Bolza Árpád beceneve 
után. Körbejártuk a „Minimagyarország”-ot is, ahol megcsodálhat-
tunk trianon előtti országhatárainkon belül fekvő csodaszép vasút-
állomásokat, fatemplomokat, székesegyházakat, végvárakat, kasté-
lyokat, és egyéb jellegzetes épületeket. Mindezt makettban... 

A táborba való visszaérés után játszottunk még egy keveset, majd 
vacsora után befejeztük az egész tábor ideje alatt folytatott, három 
csapat által vívott vetélkedőt. Korábban is kaptunk vagy vesztettünk 
pontokat, ha a köz érdekében tettünk, vagy ha fegyelmezetlenek 
voltunk. Itt a csapatok összemérték tudásukat a biciklisszabályok, 
és a közúti táblák tudásának terén. Este naplóinkat is elolvasták, 
amikben írásos, és képi emlékek maradtak fenn számunkra a tábor 
legszebb pillanatairól. Mindannyian kaptunk személyre szóló leg- 
jelzőt. Volt, aki a legjobb vezérevezős volt, valaki a legjobb sportem-
ber, de még legnagyobb csibészünk is volt. Jómagam a legügyesebb 
ifivezető címet nyertem el. Aznap este még sokat táncoltunk, de 
volt, aki a stégen ülve élvezte a víz lágy zaját, és a csodaszépen kivi-
lágított hidat, és a víziszínpadot. 

Vasárnap már csak egy öt órás út várt ránk Almádiig. Átszállások 
sorozata után Szolnokról egyenesen Almádiba ment a vonatunk. 
Közben szépen lemorzsolódott a Kalandorcsapat. Fél három kö-
rül már Balatonalmádi vasútállomás peronja a fáradt, de boldog 
Vízi- és bringás - vándortábor lakóitól zajongott. Köszönjük szépen 
Huiber Gabi néninek, és Viola néninek a tábort! Reméljük jövőre is 
találkozhatunk szép országunk vizein. 

Igaz Gábor Barnabás
továbbképző 2. évfolyamos zeneiskolás

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! 
almádiért Közalapítvány - Balaton Játékpont 
Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje)
Információ: 20/38-38-796 
Ingyenes játszóház: ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vidámság. 
Minden hétfőn és szerdán 15.30 órától kézműveskedés Krisztivel 
és Marcsival. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-18 óra között! 
Szeretettel várunk mindenkit! 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Információ:www.pkkk.hu; 88/542-514 és 88/542-515 
Kiállítás: 
•	Október 18-ig – Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat kiállítása. 

Látogatható: az intézmény nyitvatartási idejében

•	Október 25. péntek 17 óra - Fények, évszakok, tíz év Káptalanban. 
Kelemen Marcel kiállítása. Megnyitja: Veszeli Lajos festőművész, 
közreműködik: Sipos Mihály, a Kossuth-díjas Muzsikás együttes 
prímása, és Kardos Mária ütőgardonon. Látogatható november 13-ig.

Október 23. szerda 11 óra - 1956-os forradalom és szabadságharc 
eseményeit felidéző városi megemlékezés a Hősi Emlékműnél. 
(Baross Gábor utca)

Október 27. vasárnap 15 órától - Tökfesztivál: töklámpás faragással, 
süti kóstolóval, vásári forgataggal és alkony túrával. Szervező a NABE, 
a Pannónia és a BXTSE

Október 31. csütörtök 18 óra - Kövi Szabolcs gyertyafényes 
koncertje.

November 9. szombat 17 óra – „nekem szülőhazám itt e lángoktól 
ölelt kis ország” : Radnóti Miklós élete, költészete, mártírhalála. 
Előadó: Dr. Jobbágy Lajos. Helyszín: Pannónia Könyvtár

November 16. szombat 17 óra - Józsa Tamás, Dankó richárd, 
Németh zoltán és Gulyás Gergely szerzői estje

FelHÍVáS
„alkottam, megmutatom!” - Adventi kiállítást tervezünk a 
Pannóniában, amit azért hozunk létre, mert a városunkban számtalan 
ügyes kezű alkotó tevékenykedik „rejtetten”, s most nekik kívánunk 
lehetőséget biztosítani arra, hogy tudásukat, szemet és lelket gazdagító 
alkotásaikat megmutathassák nekünk. 

Műfaji korlátot nem szabunk: lehet bármilyen kézműves termék - 
karácsonyi dísz, koszorú, hóember, stb. Az anyag lehet vászon, üveg, 
papír, agyag, szalma, fű, fa, virág, bármi, a technika szintén szabadon 
választott! Előzetes jelentkezést a Pannónia terjedelmi korlátai miatt 
szívesen veszünk, leadási határidő: november 30. a megnyitó 
időpontja december 8. vasárnap. A kiállított tárgyak még karácsony 
előtt elvihetők, hogy otthon a fa alá kerülhessenek – vagy ajándékként 
megjelenjenek egy-egy ismerős, barát ünnepi otthonában!

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

Október 3. 15 óra
Hagyományok Házából gyalogtúra unokákkal, gyermekekkel
a tervezett útvonalon - országos verseny
Felelősök: Lencse S; Kalocsa Gy.; Mayer M.

Október 9. 16 órától
Természetes gyógymódok
Előadó: természetgyógyász

Október 16. 16 órától
Ügyelet: Befizetés a zempléni 3 napos kirándulásra. Befizetés az Idősek 
napi vacsorára

Október 26. szombat 17 órakor
Megemlékezés az elhunyt klubtagokról a Szent Ignácz templomban
Közreműködik: Kegye János világhírű pánsíp művész és a Klub 
Borostyán Népdalköre Juhász Rebeka vezetésével

Október 30.16 órától
Idősek napi ünnepi műsor-  fellépőkkel -
Kitüntetések átadása- ünnepi vacsora
Zenés szüli napi rendezvény Tóth Istvánnal

November 13.16 órakor
Városunk jövőképek, tervek, elképzelések
Előadó: A megválasztott új polgármester

Utazzon a Vörösberényi Nyugdíjas Klubbal 4 napos kiskörútra 
ausztriába 2020. június 4 – 7-ig Melk apátság, Salzburg, 
Berchtesgaden „Sasfészek”, Bad Ischl, Hallstatt, Eugendorf.. Utazás 
luxusbusszal (légkondi, fedélzeti büfé). Szállás: Eugendorf Pansion 
Sonnenhof*** . elhelyezés: 2 ágyas szobákban (3 ágyas lehetőség 
is van). ellátás: büfé reggeli + fakultatív vacsora 3 fogásos 14,00 € /
fő. részvételi díj: előfoglalással 54.990,- helyett 49.800,- + 500,-Ft 
foglalási díj/fő. Jelentkezés: amíg van szabad hely a buszon: 10.000 
+ 500,-Ft/fő foglalói díjjal: november 20. (15.00 – 17.00)-ig a 
berényi művelődési Házban. Érdeklődni: lencse Sándor elnöknél 
(tel. : 30/902 -4268 )

Parapács Balatoni mesekör     MESEEST CSAK FELNŐTTEKNEK 
Meseszerető felnőtteket várunk a Parapács Balatoni Mesekörbe 
Népmese Napján, 2019. szeptember 30-án 18.30 órára. Hozd el a 
legkedvesebb népmesédet! Helyszín: Balatonalmádi–Vörösberény 
LEADER Hagyományőrző Ház Ady E. u. 2.-6. Információ: Molnár 
Enikő +36/30/2395048 és Czoma-Szegedi Nóra +36/30/3735953  

BOlHaPIaC Bolhapiac október végéig minden vasárnap lesz, 
novembertől havonta rendezzük.

MEGEMLÉKEZÉS A SZENT IGNÁC TEMPLOMBAN
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elhunyt tagjaira emlékezünk

2019. október 26-án szombaton 17 órakor
ökomenikus szertartás keretében a vörösberényi Szent Ignác templomban, 

melyen gyászmisét mutat be Szabó János plébános, János atya, megemlékeznek 
az elhunytakról, imát mond Iso Zoltán evangélikus lelkész, a hozzátartozókért 

pedig Faust Gyula református lelkész imádkozik. 

A megemlékezésen közreműködik Kegye János, világhírű pánsípművész, a 
Nyugdíjas Klub Elnöksége és Borostyán Népdalköre Juhász Rebeka karnagy 

vezetésével. A szertartás után kivonulunk a temetőbe,ahol elhelyezzük a 
mécseseket, és emlékezünk szeretteinkre.

A megemlékezésre tisztelettel várjuk a hozzátartozókat, a barátokat, az ismerősöket, a 
Vörösberényi Nyugdíjas Klub tagjait és minden kedves érdeklődőt.

    Tisztelettel: 
    a Nyugdíjas Klub Elnöksége
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Krónika
Mozdonyon innen – mozdonyon túl

Érdemes elolvasni Dr. Gráfik Imre több nyilatkozatát szülőhe-
lyéről, amelyet úgy jellemez, hogy bizony hat pályaudvarral ren-
delkezett. Ilyen mutatókkal kevés település büszkélkedhetett akkor, 
de most is. Ismerjük be egymás között: ezek a pályaudvarok azért 
inkább állomások voltak, de a városi Értéktár Bizottság elnöke ren-
desen kitett magáért, illetve Balatonalmádi hírnevének növeléséért 
korábban is. Amikor ő született, akkor még hat állomás szolgálta 
Vörösberény, Almádi és Káptalanfüred utazóközönségét. Rangja és 
kultusza volt tehát a vasútnak nálunk, ahonnan Budapestre, Tapol-
cára és Győrbe magától értetődő volt elutazni, illetve onnan várni a 
nyaralókat, kirándulókat meg a fuvarokat.

Ma már kicsinek, 
esetlennek és nagyon 
magányosnak tűnik 
a mementónak fel-
állított szertartányos 
gőzmozdony, de is-
mert tájékozódási 
pont és kihagyhatatlan 
gyermektornásztató 
hely lett belőle. Ide 
hívta és várta a város 
polgárait a Városszépí-
tő Egyesület és az Ér-
téktár Bizottság szept-
ember végén. Nem is 
csalódtak a megjelen-
tek, hiszen Kovács Ist-
ván barátunk szabatos 
kis történelmi vissza-
emlékezést tartott, kö-
szöntve özvegy Majbó 
Gábornét, akinek fér-
jével együtt szorgos-
kodtak az emlékhely kialakításán. Eredetileg a hangulatos és fontos 
vasútvonalat szerették volna visszaállíttatni Schildmayer Ferenccel 
együtt, de a hatóságok hajthatatlanok maradtak.

Fél évszázada akarta eltüntetni még az Alsóörs-Veszprém-Külső 
pálya nyomvonalát is a rövidlátó közlekedésfejlesztési politika, 
amely hivatalosan a vasúti és a közúti teher és személyforgalom kö-
zötti munkamegosztást racionalizálással kívánta megoldani. Nem-
hivatalosan az olcsó szovjet olaj bűvöletében építgették homokvára-
ikat, így került felszámolásra 1200 kilométernyi normál nyomközű, 
kisforgalmú vasútvonal. Furcsa módon a többségük éppen a Du-
nántúlon és a forgalomszámlálást pedig télen végezték...

Történelmi gyökereket téptek fel ezáltal Győr és a Balaton 
között, hiszen az egykori veszprém-völgyi apácák birtokai mind a 
győri jezsuiták tulajdonába kerültek. Megkezdődtek a veszprémi 
és vörösberényi építkezések, velük együtt a fuvarozások, így az 
igás robot útvonala nem Veszprémig, hanem Győrig tartott. A 
kezdeti egyházi látogatások sűrűsödése után világi tisztviselők is 
egyre többen látogattak el a Balaton partjára. A XVIII. századi 
kibontakozás töretlenül folytatódott a XX. század közepéig. 
Ezernyi gazdasági szállal kötődött a Kisalföld a Balatonfelvidékhez, 
amelynek következményeként nagyon sok győri telektulajdonos 
szerzett birtokot a környékünkön is. Csak az én utcámba legalább 

négy győri nyaralócsalád járt le rendszeresen a telkeikre és építkeztek 
ki-ki a maga lehetőségei szerint.

Jómagam csak egyszer utaztam ezen a szárnyvonalon, méghozzá 
akkor, amikor bevonultam Mezőtúrra. Az egyetemi előfelvetteknek 
11 hónapot kellett szolgálniuk ahhoz, hogy a felvételi eredményük 
érvényes maradhasson. Balatongyörökön lakva este elutaztam Ta-
polcára, ahonnan elértem az utolsó füredi szerelvényt. Ott „múlat-
tam” az időt hajnali négyig, amikor indult az alsóörsi csatlakozás, 
amely elérte a Veszprém-Külsőre menő szerelvényt. Onnan már 
csak a pesti gyorsot kellett bevárni, amelyen viszont már katona-
tisztek vigyáztak ránk. Külön történet, hogy az eredeti 11 hónapból 
csak 40 nap lett, mert a gépkocsizó lövész zászlóaljnak nem éppen 

olyan daliás, szem-
üveges honvédre volt 
szüksége, mint én. Ha 
megfigyelték: minél 
rövidebb ideig volt 
valaki a seregben, an-
nál hosszabban tudott 
róla mesélni – így 
aztán ettől most elte-
kintenék, hogy más 
cikkek is beférjenek az 
októberi számba...

A legendás vonalon 
viszont utazhattam 
és nagyon sajnáltam, 
amikor megszüntet-
ték. Amikor ide köl-
töztem a Töltés utcá-
ba, akkor olyan derék 
hepék és hupák ékte-
lenkedtek a volt vas-
úti pályából sebtében 
kialakított „úttesten”, 

hogy engem a Grand Canyonra emlékeztetett egy-két szakasza. 
Csak csodáltam a vakmerő veszprémi kerékpárosokat, akik már 
akkor is vidáman kurjongattak ha épen és egészségesen megpillant-
hatták a Balaton megunhatatlan víztükrét a házunk utáni kanyar-
ban. Bátornak tartottam azokat az embereket, akik önerőből fel-
újították az egykori Öreghegyi és a Remetevölgy-Sárkuta szolgálati 
épületeit. Csóváltam a fejem, amikor páran vissza akarták állítani a 
már beépített vasútvonalat, de most az új kerékpárút megépültével 
el tudnám képzelni egy gumikerekes szerelvény közlekedtetését a 
főszezonban.

Igény lenne rá: a kis TOTO kirándulószerelvény több körre du-
gig megtelt szeptember végén.

Elnézegetve a boldog arcokat eszembe jutott a klasszikus jereváni 
vicc, amikor egy Berlinben szolgáló szovjet kiskatona ír a jereváni 
rádiónak: igaz-e az a hír, hogy az NDK teljes gőzzel megindult a 
szocializmus felépítésének útján? A válasz jött is azon nyomban: a 
hír igaz, a baj csak az, hogy a gőz felét sípolásra használják. Ha mi 
nem csupán sípolgatunk, írogatunk és sóhajtozgatunk, akkor lehet 
valami abból a nyári TOTO szerelvényből. Csak annyit kellene ten-
ni – de mindannyiunknak -, mint Kovács Pista, Töltési Zsóka és a 
többi szervező tett a Mozdonynál tett emléknapért!

Czuczor Sándor

Fotó: Töltési Erzsébet

Hagyománnyá vált: Templomok 
éjszakája Balatonalmádiban

Hat évvel ezelőtt, 2013-ban érkezett először a kérés a Balatonal-
mádi Városháza turisztikai referensétől a Honismereti és Városszépí-
tő Körhöz, hogy szervezzenek a Magyar Kulturális Örökség napján 
templomsétát, mutassák be a város épített kulturális örökségeit. Az 
első ilyen séta akkor is a Szent Imre templomtól indult, a zenei 
programot Kruppai Tamás kántor orgonajátéka adta és a templom 
előtt a résztvevők együtt énekeltek. Azóta évente, szeptember köze-
pén felváltva hol Berényben, hol Almádiban   mindig megszervezi a 
Honismereti Kör a Templomok éjszakáját.

Nem volt ez idén sem másképp! Az érdeklődők három templo-
mot járhattak végig, mécsessel a kezükben. Mindhárom templom-
ban a lelkipásztor fogadta az érdeklődőket és a templom illetve a 
közösség bemutatásán túl egy közös téma is volt: az irgalmas sza-
maritánus példája. A katolikus templomban Szabó János plébános, 
a reformátusban Steinbach József püspök, az evangélikusban Isó 
Zoltán lelkipásztor adott lelki útravalót. A rendezvényt Keszey Já-
nos polgármester is köszöntötte, Kovács Elemérné verset mondott, 
a zenei szolgálatot a Nagykovácsi plébánia gitáros énekesei (Kuti 
Tünde, Ormay Csaba, Tegzes Endre) illetve a Gaudium Kamarakó-
rus (Pusker János vezényletével) látta el. A mintegy száz résztvevő 
az utolsó, evangélikus imaháznál együtt rakott ki mécsesekből egy 
keresztet.

Fotó: Molnár Jánosné Éva
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Mozdonyon innen – mozdonyon túl
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Idősek napja Balatonalmádiban 
„Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár.

aranyat szór és meleget, örüljenek az öregek.
Az őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” 

Almádiban régi hagyomány, hogy évente egy alkalommal össze-
jövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé-
sünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Ilyenkor 
külön köszönjük a nagyszülőket, nagyapákat és nagyanyákat is.

Ma a nagyszülők jelenléte egy családban talán még fontosabb, 
mint az elmúlt évtizedekben. Az a tapasztalat, tudás és legfőképpen 
a szeretet, amely az ő birtokukban van, nélkülözhetetlen egy mai 
fiatal számára. Vegyük észre, hogy a nagymamák és nagypapák éle-
tük során mennyi mindent tettek a családért, és fontos, szeretettel 
vegyük őket körül, nemcsak ezen a napon, hanem egy életen át. 

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tisz-
teletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetü-
ket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, 
és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy taníta-
nak, nevelnek bennünket.

Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
Vallyon Lászlóné született Labáth Gizella

életének 83. évében csendesen megpihent.
Búcsúztatására szűk családi körben került sor 

a Pinkóci úti temetőben.
Gyászoló család 

Sütő András mondta: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”  A mi 
világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával 
kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Minden-
napi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és 
bátorságot.

Az ünnepséget idén is a Magyar Vöröskereszt almádi alapszerve-
zete szervezte, de ezúton is köszönjük a támogatást Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egye-
sületének, a Pannónia Kulturális Központnak és az Almádiért Köz-
alapítványnak. 

Keszey János polgármester ünnepi beszédét követően köszöntöt-
tük a megjelent legidősebb hölgyeket és urakat. A Csopak Tánc-
együttes fergeteges műsora után Stanka Mária rendőr őrmester tar-
tott interaktív előadást, majd ízletes estebéd és tánczene zárta az idei 
programot. 

Juhászné Vincze Eszter, 
elnök, 

Magyar Vöröskereszt almádi alapszervezete

Az Almádi Darts Club (ADC) 2019. augusztus 24-én idei 
második versenyét rendezte meg a Veszprém Megyei Darts Szövetség 
bajnokságában. Ez a verseny a tervek szerint szeptemberben 
került volna megrendezésre, de a versenynaptár sűrűsége miatt 
változtatásra volt szükség. Így is sikerült egy jó hangulatú versenyt 
rendezni a nyár végén. Az Egyesületet Kalocsa Zoltán az első 
osztályban képviselte, ahol sikerült megerősítenie a bajnokságban 

elfoglalt előkelő 2. helyezését. A másodosztályban Kalocsa Attila, 
Eigner József, Krankovics László, Pesti Roland, Fehér Dávid, Szabó 
Ferenc, Zaka Péter, Hebling Gergő, Hebling Péter és Benesch 
Zoltán versenyzett. 

Ezúton is gratulálok a résztvevőknek a versenyen elért eredmé-
nyekhez. 

A Megyei Bajnokság októberben Zircen folytatódik. 
Benesch Zoltán, elnök
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Maradjatok még itt velünk, jövőre újra eljövünk.” 

Almádiban régi hagyomány, hogy évente egy alkalommal össze-
jövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülé-
sünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 
évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Ilyenkor 
külön köszönjük a nagyszülőket, nagyapákat és nagyanyákat is.

Ma a nagyszülők jelenléte egy családban talán még fontosabb, 
mint az elmúlt évtizedekben. Az a tapasztalat, tudás és legfőképpen 
a szeretet, amely az ő birtokukban van, nélkülözhetetlen egy mai 
fiatal számára. Vegyük észre, hogy a nagymamák és nagypapák éle-
tük során mennyi mindent tettek a családért, és fontos, szeretettel 
vegyük őket körül, nemcsak ezen a napon, hanem egy életen át. 

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tisz-
teletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetü-
ket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, 
és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van 
mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy taníta-
nak, nevelnek bennünket.

Megtört szívvel tudatjuk, hogy 
Vallyon Lászlóné született Labáth Gizella

életének 83. évében csendesen megpihent.
Búcsúztatására szűk családi körben került sor 

a Pinkóci úti temetőben.
Gyászoló család 

Sütő András mondta: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék 
azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”  A mi 
világunk Önökkel: apáink, nagyapáink életével, munkásságával 
kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi 
generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Minden-
napi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és 
bátorságot.

Az ünnepséget idén is a Magyar Vöröskereszt almádi alapszerve-
zete szervezte, de ezúton is köszönjük a támogatást Balatonalmádi 
Város Önkormányzatának, a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egye-
sületének, a Pannónia Kulturális Központnak és az Almádiért Köz-
alapítványnak. 

Keszey János polgármester ünnepi beszédét követően köszöntöt-
tük a megjelent legidősebb hölgyeket és urakat. A Csopak Tánc-
együttes fergeteges műsora után Stanka Mária rendőr őrmester tar-
tott interaktív előadást, majd ízletes estebéd és tánczene zárta az idei 
programot. 

Juhászné Vincze Eszter, 
elnök, 

Magyar Vöröskereszt almádi alapszervezete

Az Almádi Darts Club (ADC) 2019. augusztus 24-én idei 
második versenyét rendezte meg a Veszprém Megyei Darts Szövetség 
bajnokságában. Ez a verseny a tervek szerint szeptemberben 
került volna megrendezésre, de a versenynaptár sűrűsége miatt 
változtatásra volt szükség. Így is sikerült egy jó hangulatú versenyt 
rendezni a nyár végén. Az Egyesületet Kalocsa Zoltán az első 
osztályban képviselte, ahol sikerült megerősítenie a bajnokságban 

elfoglalt előkelő 2. helyezését. A másodosztályban Kalocsa Attila, 
Eigner József, Krankovics László, Pesti Roland, Fehér Dávid, Szabó 
Ferenc, Zaka Péter, Hebling Gergő, Hebling Péter és Benesch 
Zoltán versenyzett. 

Ezúton is gratulálok a résztvevőknek a versenyen elért eredmé-
nyekhez. 

A Megyei Bajnokság októberben Zircen folytatódik. 
Benesch Zoltán, elnök
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Szeptember a közlekedésbiztonság 
hónapja

A szeptember az ősz kezdete! Az időjárás jelentős változását hoz-
za magával, ami erőteljesen kihat a közlekedési feltételekre. Egyre 
több jármű (kerékpár is!), azon belül gépjármű rója az ország útjait 
gyakorlott és kevésbé gyakorlott vezetőkkel. 

A KRESZ szabályozása kiterjed a közlekedés minden területére: 
a járművek állapotára, közlekedési feltételeire, a vezetési feltételek-
re, a közlekedési útvonalak használatára, azok a biztonságos közle-
kedést nyújtó felszerelésére (táblák, jelzések, felfestések), a közleke-
dők egymáshoz való viszonyára. Amikor a KRESZT, vagy egy-egy 
helyen a szabályozást (táblákat, felfestést) módosítják, azt minden 
esetben a bekövetkezett balesetek okainak elemzése előzi meg. 

A közlekedés ugyanúgy változik, alakul, mint az életünk minden 
területe, ezért folyamatos „utánkövetést” igényel a résztvevők részé-
ről a szabályok frissítése. 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a szabályozás a közlekedés biz-
tonságát szolgálja, azt, hogy aki elindul, az oda is érjen az úti cél-
jához!

A balesetek vizsgálatakor - döntő többségben – az emberi mu-
lasztás, hiba egyértelműen kimutatható okként. 

A TISPOL (az európai közlekedési rendőrségi hálózat)  Európai 
Mobilitási hét vagy a Biztonság hete néven minden évben közleke-
désbiztonsági kampányt hirdet. Ez az időszak magában foglalja az 
EDWARD Napot szeptember 26-án és az Autómentes Napot 22-
én. Az „EDWARD” mozaikszó, az European Day Without a Road 
Death (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetű-
iből tevődik össze, az Autómentes Nap elnevezés pedig önmagáért 
beszél.

A közlekedésbiztonsági felhívásoknak ősszel mindenképpen ki 
kell terjedni a tanév kezdetére is. A nyári szabadságból iskolapad-
ba szoruló diákok reggel és a tanítás végén nagyobb csoportokban 
lépnek ki az utcára, inkább figyelve egymásra, mint a környezetben 
történő dolgokra.

Polgárőr hírek
Bár a nappal még érezni a nap melegét, az esti, vagy éjszakai jár-

őrözés során már érezni az ősz hűvös leheletét. A nyaraló ingat-
lanokban felkerültek a vasrácsok, az eddigi aktív életet felváltja a 
csend, és a magány. Ekkor kezdődik a polgárőröknek az a fontos 
feladat, miszerint fokozott ellenőrzéseket kell tartani a fent említett 
területeken, úgy hogy ez más munkák rovására ne menjen. Ha azt 
vesszük alapul, hogy Balatonalmádiban az összes ingatlan mintegy 
fele-fele lakó- illetve nyaralóingatlan, komoly, jól szervezett munká-
ra, - együttműködésre, lakossággal, civilszervezetekkel, rendőrséggel 
– lesz szükség. Itt említeném meg, eddig minden évben meghívtak 
bennünket civilszervezetek, hogy néhány tanáccsal lássuk el a tagsá-
gukat, mire kell figyelni saját és mások biztonsága ügyében, az idén 
ez elmaradt. Igaz, hogy jó a közbiztonság, de ezt fenn is kell tarta-
ni, és ehhez elengedhetetlenek a találkozások. Az emberek az utcán 
megállítanak, hogy mikor találkozunk, milyen jó volt mikor a tűz-
oltó- rendőr-mentő autó jött, és lehetett velük is beszélgetni. Kérem 
a vezetőket, gondoljanak erre is, mikor a programokat írják, mert 
a néhány tűzifa – paplan – és egyéb árus csak bepróbálkozik, és ha 
sikerül, a vevő ráfizetett. Ennek megelőzésében tudnánk segíteni.  
Figyelem: szüret. a must forrásánál keletkezett gáz, ha nem ke-
zeljük helyesen, ölni tud- és ölni fog
FŰTÉS: továbbra is ingyenes a kéményseprés csak kérni kell.

Ezzel az odafigyeléssel megelőzhetjük a tragikus végű füstmérge-
zéseket, vagy a ház leégését. Sajnos az országos statisztika azt mu-
tatja, hogy nem csökken az ilyen típusú tragikus balesetek száma.

A közlekedőknek javaslom a lassabb tempót, az utak nedvesek, 
csúszósak, a látási viszonyok romlanak (köd), megnő a fékút. Tud-
juk, hogy a közlekedésben nem elég látni, de látszani is kell. Ezért 
javaslok fényvisszaverő matricát elhelyezni magunkon, vagy tárgya-
inkon, hogy már messziről láthatóak legyünk.

Már többször leírtam, várunk a sorainkba néhány helyi lakost, 
aki segíteni tud a gyalogátkelőknél az iskolások biztonságos köz-
lekedésben, illetve a jó közbiztonság fenntartásában.  A megelőzés 
könnyebb, mint a bűnöző utáni hajsza. Ez jó Önnek, Családjának, 
barátainak, és a városban élőknek. Évi 50 óra - lehet, hogy elég?
Elérhetőségünk: baloghcs0310@freemail.hu tel: 06.30.621-5320

Balogh Csaba, elnök

A gyermekek, fiatalok figyelmét ma már a rendelkezésükre álló 
eszközök, első sorban az okos telefonok is jelentősen lekötik. A vir-
tuális kapcsolattartás, a zenehallgatás, a telefonálás, üzenetküldés, 
a gombok nyomkodása – bedugott füllel – nem csak a kezeket, 
hanem a figyelmet is leköti. A látás, a hallás beszűkülése az ingerek, 
információ befogadását korlátozza, amely a közlekedésben különö-
sen könnyen vezet balesetveszélyes helyzet kialakulásához. 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság által indított „Hallgatsz 
vagy hallasz?” kampánnyal az idegenforgalmi időszakban megje-
lentünk a strandokon, a rendezvényeken. Megkerestük az oktatási 
intézményeket, ahol már a nyári szünet előtt kifüggesztésre került a 
kampány plakátja. A tanév során minden előadáson, foglalkozáson 
felhívjuk a tanulók figyelmét a mobiltelefonok közlekedés közbeni 
veszélymentes használatára.

Persze a „bedugott fül” veszélye nem csak a gyalogosok, hanem a 
kerékpárosok és az autósok esetében is kerülendő. Hiszen a környe-
zeti információ, pl szirénázó jármű közeledése, dudaszó nem jut el 
a lehajtott fejjel, zenélő hedszettel közlekedő kerékpároshoz, illetve 
a felhúzott ablakkal zenét hallagató, telefon-kihangosítót használó 
autóshoz. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Balatonalmádi Városgondnokság 
pályázatot hirdet „éves foglalkoztatású 
strand csoportvezető” munkakör 
betöltésére.
Részletek: www.balatonalmadi.hu/hirek/
allaspalyazat
Érdeklődni: 06-20/928-7812

Balatonalmádi Városgondnokság éves 
foglalkoztatásra keres univerzális zöldterületi 
munkást: motoros fűkasza, láncfűrész, önjáró 
fűnyíró kezelésére. 
„B” kategóriás jogosítvány előny.
Érdeklődni: 06-20/928-7812
 

INGYEN KIVÁGJUK
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, 
vagy dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi város-
dekorálás céljából, november hónapban. 
Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői 

különjáratot indítunk az alábbi időpontokban:
 

 2019. november 01., péntek
 

2019. november 02., szombat
 

 Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 

várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.
 

Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti 
megálló – Szabadság úti megálló – Szőlő utcai 

megálló – Kisberényi-Martinovics u. sarok – 
Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

 

 
Balatonalmádi Városgondnokság
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„B” kategóriás jogosítvány előny.
Érdeklődni: 06-20/928-7812
 

INGYEN KIVÁGJUK
ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld cserjéjét, 
vagy dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi város-
dekorálás céljából, november hónapban. 
Balatonalmádi Városgondnokság
Tel: 88/542-561

MINDENSZENTEK
HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői 

különjáratot indítunk az alábbi időpontokban:
 

 2019. november 01., péntek
 

2019. november 02., szombat
 

 Indulás mindkét napon 14.30 órakor Balatonalmádi 
Autóbusz pályaudvarról. A járat a Pinkóczi temetőnél 

várakozik, majd 16.30 órakor indul vissza.
 

Megállók: Autóbusz pályaudvar – Baross G. úti 
megálló – Szabadság úti megálló – Szőlő utcai 

megálló – Kisberényi-Martinovics u. sarok – 
Kisberényi út vége – Pinkóczi temető.

 

 
Balatonalmádi Városgondnokság
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Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Városgondnokság hirdetménye
Vörösberényi műfüves pálya az esti órákban bérelhető. 
Érdeklődni:  Balatonalmádi Városgondnokság 

            +36 88 542 561

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

T. András

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

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

SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJTALAN!

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

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

Magántanár 
német és angol nyelven 
oktatást, vizsgára felkészítést vállal,

telefon: 06-20-447-0961
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OKTÓBER
ALMÁDI ÚJSÁG

Új 2019

Györgyi Dénes Általános Iskola, 1.a osztály: 
Első sor (balról jobbra):
Lányi Zora, Jaksa Aliz, Ruzsonik Csenge, Körtélyes Dorina, 
Benedek Zsolna, Zentai Jázmin, Kacz Boglárka, Ferenczi Lili Panna, 
Bartos Dorina, Bakács Nóra Napsugár
Második sor: 
Berendiné Herceg Gabriella,  Bakonyi Áron, 
Domahidi Zsombor, Dózsa Dusán Adrián, Moldoványi Máté, 
Pintér Csanád Csaba, Ott Marcell, Jeszenszky Balázs, 
Csomor Dominik Dániel, Tasner Erik, Papp Veronika

Elsőseink

Györgyi Dénes Általános Iskola, 1.b osztály: 
Első sor: Kishalmi Lili Eszter, Benesch Dorka, Csapó Hanna, 
Holéczy Júlia, Lipcsei Adél, Szőnyi Elena Mira, Huszka Boróka, 
Szoboszlai Róza, Czuczor Julianna
Második sor: Gábriel Borka, Győrffy Bálint, Asbóth Huba Lajos, 
Jófejű Ádám, Mits Ágoston, Czompó Botond, Réger-Cserép Márk, 
Nagyidai János Károly
Harmadik sor: Ruzsonik Kitti (napközis csoportvezető), 
Rozenberger Belián, Kovács Gábor, Ther Dénes, Tóth Tamás, 
Heidinger Levente, Csoma Olívia, Csécsi Zoltánné (osztályfőnök)

Vörösberényi Általános Iskola, 1.a osztály:
Első sor, balról jobbra: Oszlár Tamásné of., Jakus Gergely, 
Németh Hanna Luca, Szűcs Dóra Adél, Kocsis Botond, Remsei Hanna, 
Németh Hanna Zsófia, Mesics Rafael, Literáti-Nagy Csanád, 
Csedő Beáta tanító
Második sor: Illés István Dániel, Kelemen Hanna, Gál Benedek, 
Kustos Emili, Polgár Liza, Pásti Ábel
Harmadik sor: Kovács Olivér, Kovács Márton, Steigler Dalma, 
Kelemen Pál, Becker Filippasz, Juhász Dániel

A képről hiányzik: Gurin Benedek, Sinka Anna

Vörösberényi Általános Iskola, 1.b osztály:
Balról-jobbra első sor:
Varga Emma, Márkus-Benák Péter, Ujfalussy Ádám, Tabányi Emma, 
Nádasdy Alex Vajk
2. sor. Tóth Hanna, Bagi Borbála, Küküllősi Nóra, Kun Zalán, 
Jakab Mihály Levente
3. sor: Nagy Száva, Elek Ádám Medárd, Mátéffy Hunor, Tóth Liliána, 
Biró Dániel, Pápai Gergő
4. sor: Osváth Zétény, Nagy Levente Tamás, Patai- Halics András, 
Juhász Gréta, Horváth Szintia Neszta
tanítók: Laczkó Anita, Korán Lajos

Fényes Lóránd, almádi drón- és asztrofotós képei 
Forrás: fenyeslorand.hu/dron

SirályokSirályok

Tihany

Vitorlások

Arany pára
Fényjáték a belső tó felett

Tanuhegyek ellenfényben


