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AlmádInfo 
dr. Kepli Lajos polgármesterrel 

Jó hírem van a városunkat talán leginkább érdeklő témával, a 
bölcsődével kapcsolatban, hiszen ismét előrelépésről számolhatok 
be Önöknek. Az elmúlt időszakban sikerült egy eredményes közbe-
szerzést lefolytattunk és szeptember végéig – eleget téve a határidők-
nek – aláírtuk a kivitelezési szerződést. A nyertes cég a veszprémi 
székhelyű Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft. A szerződés alá-
írását követően másnap át is adtuk a munkaterületet, ahol már meg 
is kezdődött a kivitelezés, hiszen fontos, hogy még a tél beállta előtt 
a külső munkálatokat elvégezzék. Várhatóan február végéig elkészül 
az átalakítás, az átadásra a tavasz folyamán kerülhet sor. 

Talán már egy éve annak, hogy a képviselőtestület jóváhagyta 
azt a döntést, mely szerint a Balatonalmádi Sporthorgász Egyesület 
a vagyontörvényben megadott leghosszabb időszakra, 20 évre 
megkapja a káptalanfüredi Horgásztanya üzemeltetési jogait. Az erről 
szóló bérleti szerződést ünnepélyes keretek között, szeptember 11-
én, az egyesület közgyűlésén írtuk alá. A horgászok számára ez azért 
volt nagyon fontos, mert a terület használatára korábban mindig 
határozatlan idejű szerződésük volt, nem tudhatták biztosan, hogy 
a város mikor veszi vissza és hasznosítja más célra a Horgásztanyát. 
Emiatt nagyobb mértékű fejlesztésbe sem tudtak belevágni. 
Balatonalmádi egyik legnagyobb létszámú civil szervezetéről van 
szó, akik aktív részesei a város életének, és nagyon megérdemlik, 
hogy méltó és állandó helyük legyen, ahol horgászhatnak, ahol 
csónakjaikat tárolhatják és rendezvényeiket is megtarthatják. 
Természetesen a BSE ígértet tett arra, hogy a korábbi hagyomány 
nem szakad meg és a Horgásztanya a jövőben is készséggel ad 
otthont egyéb városi rendezvényeknek, összejöveteleknek. 

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron2
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A járványhelyzet nyári javulása miatt végre lehetőségünk nyílt 
arra, hogy találkozhassunk külföldi testvértelepüléseinkkel. Előbb 
a lengyelországi Serock városába hívtak bennünket, ahol az őszi 
betakarítási ünnep keretében tartottak testvérvárosi találkozót. A 
cseh és a litván küldöttség mellett mi, almádiak is jelen lehettünk 
és megismerkedhettünk a várossal. Artur Borkowski, Serock 
polgármestere nagy szeretettel fogadott bennünket, és egy igazán 
jól szervezett, kulturális eseményekkel, találkozókkal tarkított 
nagyszerű programon vehettünk részt. A felvidéki Nyitragerencsér 
település a hagyományos Rózsák ünnepe rendezvényére hívta 
meg az almádi küldöttséget, ahol én most voltam először. Nagy 

dr. Kepli Lajos és Artur Borkowski, Serock polgármestere a 

lengyelországi találkozón

Dr. Szenthe Zsolt, Keő Ferenc és dr. Kepli Lajos a közgyűlésen

Keő Ferenc elnök és dr. Kepli Lajos polgármester aláírják a 20 évre 

szóló bérleti szerződést



Katalin polgármester asszonnyal megállapodtunk abban, hogy 
tovább folytatjuk a lassan három évtizede tartó testvér-települési 
kapcsolatunkat. Sajnos azonban a vírushelyzet ismét beleszólt a 
terveinkbe, s a hónapok óta tervezett, október végi almádi testvér-
települési találkozónkat a résztvevő lengyel, felvidéki, erdélyi és 
németországi küldöttséggel egyeztetve lemondtuk. Bízunk abban, 
hogy jövő tavasszal vagy nyáron sort keríthetünk a rendezvényre, 
melynek keretében szeretnénk valamennyi kapcsolatunkat írásban is 
megerősíteni. Érdekesség, hogy mindegyik testvér-településünkön 
új polgármestert választottak, akik korábban még nem jártak 
városunkban. Reméljük, hogy mihamarabb vendégül láthatjuk 
majd őket itt, Balatonalmádiban. 

A szeptember végi képviselőtestületi ülés egyik legfajsúlyosabb 
döntése a Györgyi Dénes Általános Iskola tetőszerkezetének átala-
kításával volt kapcsolatos. Tudni kell azt, hogy a tankerület már ko-
rábban elindította a tervezési folyamatot. Az épület helyi védettség 
alatt áll és az a kérdés, hogy a már elkészült koncepció megfelel-e 
a védettségnek. Az ülésen meghozott határozat szerint felkértük 
Földes László, Ybl-díjas építészt, aki az iskola névadójának és terve-
zőjének, Györgyi Dénesnek emlékét őrző és hagyatékát ápoló csa-
ládtagok egyike, s azt kértük tőle, hogy vizsgálja meg a tervezetet és 
adjon szakértői véleményt azzal kapcsolatban, hogy megvalósítha-
tó-e az elgondolás Györgyi Dénes szellemiségének tiszteletben tar-
tásával. Mindenképpen szeretnénk, ha a teljes tetőtér-beépítés meg-
valósulhatna, hiszen ezáltal újabb 6 tanteremmel bővülne az iskola, 
melyre az egyre növekvő gyermeklétszám miatt égető szükség van. 
A tankerület által elkészített terv szerint a bővítés a tetőtérben na-
gyon jó kihasználtságot eredményezne. Mindezek megvalósításához 
szükség lenne a HÉSZ módosítására és a helyi védettség megszün-
tetésére. Ha azonban nem muszáj, akkor mi ezt nem tennénk meg, 
hiszen számunkra az a fontos, hogy Almádi ikonikus épületéhez 
az eredeti tervező szellemiségének megfelelően szabad csak hozzá-
nyúlni. A bővítés finanszírozását egyébként a tankerület és a város 
közösen vállalja majd, és természetesen állami forrásokat is szeret-
nénk bevonni. Balatonalmádi város 40 millió forintot elkülönített 
a költségvetésében erre a célra, viszont a teljes bekerülési költség 
meghaladja majd a 250 millió forintot, a különbözetet pedig sze-
retnénk központi forrásból finanszírozni. Erre már körvonalazódik 
a megoldás, szerencsére ebben az esetben is számíthatunk Kontrát 
Károly országgyűlési képviselőnk segítségére, hiszen minden fél szá-
mára fontos, hogy ez a beruházás minél hamarabb, lehetőleg már 
jövő év nyarán megvalósuljon. 

A volt rendőrkapitányság épülete szintén most került hivatalosan 
is a város tulajdonába. A birtokba vétel után elmondhatjuk, hogy 
most már mi vagyunk a kulcsok őrzői és a mi költségünkre ketyeg-
nek az órák. Mostantól el tudunk indulni a célunk felé, hogy minél 
hamarabb szolgálati lakásokat alakítsunk ki az épületben, hiszen 
ezért kaptuk vissza a Belügyminisztériumtól. Indulhat a tervkészítés 
és finanszírozási forrásokat is fel kell kutatnunk. 

Budataván az új sportközpont megépülésével új közterületi utcák 
alakultak ki. A testület döntése szerint a lámpáktól befelé, a bevá-
sárlóközpont irányába haladó egyenes szakaszt a Városgondnokság 
telephelyétől kifelé folytatólagosan Szabolcs utcának nevezzük. Az 
a szakasz pedig, amelyik leágazik a sportközpont felé és a jövőben 
a 71-es útig fog majd tovább haladni, most nem kapott nevet. A 
döntés szerint e közterület elnevezésére a következő ülésig kell majd 
javaslatot tenni.

Dr. Kepli Lajos polgármester
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Kívül-belül építkezünk
Emelkednek a Nádas Református Óvoda falai Balatonalmádiban

„Jön majd olyan idő – így szól az én Uram, az Úr –, 
amikor éhséget bocsátok a földre. 

Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, 
hanem az Úr igéjének hallgatására.”

Ámósz 8,11
A két évig tartó előkészítést, tervezést követően idén tavasszal kez-

dődtek a munkálatok az óvoda telkén lévő épület bontásával. Az óvo-
da fizikai megvalósulása mellett párhuzamosan tartalmi építkezéssel 
készülünk a 2022-es szeptemberi kezdésre, hiszen annak érdekében, 
hogy az óvodát meg tudjuk tölteni élettel és szakmai tartalommal 
szükség van a működését szabályozó dokumentumok elkészítésére. 
Nevelésünk készülő programja az Óvodai nevelés országos alapprog-
ramjának elemein túl a református keresztyén pedagógia elveit, ha-
gyományait is tartalmazza.

Küldetésnyilatkozatunk (részlet Pedagógiai programunkból)
„Legfontosabb célunk, hogy óvodánk olyan hely legyen, ahol a ránk 

bízott gyermekeket a keresztyén értékrend alapján személyes hitünk és 
életünk példájával neveljük, ahol hangsúlyos értékként jelenik meg a hit, 
a szeretet, az elkötelezettség, a minőségi munkára való törekvés. Mind-
ezt családias légkörben, a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük. 
Számunkra fontos kitétel, hogy a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagó-
gusok és a pedagógiai munkát segítő munkatársak hitben járó emberek 
legyenek. 

Isten közelében lenni védelmet és biztonságot jelent, egy keresztyén kö-
zösség tagjaként pedig megtapasztaljuk a bizalom és az egymásról való 
gondoskodás és egymásra támaszkodás megtartó erejét. Hisszük, hogy a 
ránk bízott gyermekek így felnőve – csakúgy, mint Mózes, akit a nádas 
közé rejtettek el családtagjai (2Mózes 2,3) – felnőttként is az Úr gyerme-
kei, szolgái lesznek minden feladatukban. 

Egymásba kapaszkodó nádszálakként kívánjuk a gyermekeket nevelni, 
védelmet és biztonságot nyújtva számukra, tudva, hogy egyedül töréke-
nyek vagyunk, de együtt hajladozva megállunk, erősek vagyunk, miköz-
ben az éltető víz, az élet vize táplál.”

Az előttünk álló őszi időszak feladatai között szerepel a működé-
sünket szabályozó dokumentumok pl. pedagógiai program, dolgozó-
ink munkaköri leírásának megalkotása és ezt követően leendő mun-
katársaink kiválasztása.

Az óvoda honlapján dolgozunk, melyen az ősz folyamán az épít-
kezés fázisait, alapdokumentumainkat és a beiratkozással kapcsolatos 
tudnivalókat érhetik el azok a szülők, akik gyermekeiket ránk szeret-
nék bízni. 

A gyermekeket homogén (életkor szerinti – kis, középső, nagy) 
csoportokban neveljük. Fontos számunkra a szülőkkel való szoros 
kapcsolat, melynek kialakítását családi napok szervezésével, személyes 
beszélgetésekkel, a szülők számára szervezett, a gyermeknevelést 
támogató előadásokkal valósítjuk meg.

A gyermekek keresztyén szellemű nevelésére nem csupán óvodai 
keretek között nyílik lehetőség, hanem a fenntartó Balatonalmádi 
Református Egyházközség gyermekeknek és családoknak szóló alkal-
main is, ahol megtapasztalhatják a gyülekezet közösségét, sokszínűsé-
gét és ismerkedhetnek református templomunk szokásaival. 

Kérjük a Testvéreket, hogy terveinket és munkánkat hordozzák 
imádságaikban, mert minden emberi igyekezet ellenére tudjuk, hisz-
szük, hogy „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” 
(Zsolt 127,1)

Steinbach József lelkipásztor, 
Rokalyiné Csizmadia Margit intézményvezető, 

Kádár-Paksy Ágnes presbiter

Idősek napjára 
Szomorú a szívem, hiszen nagyon szeretem az idősek napi ren-

dezvényünket. Nagy boldogság látni az kedves, ismerős, vidám ar-
cokat, azt, ahogy a mosoly csodálatos módon kisimítja a ráncokat. 
Mindennél többet ér, hogy örömet szerezhetünk azoknak, akik a 
leginkább megérdemlik a hálát és a köszönetet. Tavaly a pandémia 
miatt nem tudtunk közös asztalhoz ülni és sajnos, idén is emiatt 
kellett meghoznunk a döntést: 2021-ben sem tartunk idősek napi 
ünnepséget, hiszen a vírus még itt van, s mivel az egészség minden-
nél fontosabb, csak az újságon keresztül köszöntjük Önöket.  

Tudták-e, hogy Magyarországon minden 5. ember idősnek szá-
mít, vagyis már betöltötte a 60. életévet. Nemcsak feladatunk, 
de kötelességünk is, hogy minden idős embernek méltóságteljes 
öregkort biztosítsunk, s hogy a társadalomban valamennyiüknek 
feladata, helye és szerepe legyen. Az közelmúltban megtanultuk, 
hogy milyen fontosan az emberi kapcsolatok, és hogy a kis közös-
ségek megtartó ereje értelmet, erőt ad a mindennapokban. Ezeknek 
a kapcsolatoknak az erejét éljük át és érezzük minden találkozás-
kor, közösségi megmozduláskor. Tudnunk kell azonban, hogy ez az 
erő annyira intenzív, mint amennyire mi magunk figyelni tudunk 
Önökre, s az érzés annyira erős, mint amennyi időt és törődést szá-
nunk éltes korú embertársainkra. Ez tartja össze a baráti társaságo-
kat, klubokat, s hogy egy közösség létezik, működik, él, azt jelenti, 
hogy ez az erő jelen van. 

Az Idősek Napja nem egynapos ünnep! Az idősek megbecsülé-
se, a velük való törődés szívünkből fakadó kötelességünk, nemcsak 
gyerekként, szülőként, nagyszülőként, de szakemberként és közem-
berként is. 

Kedves 60 éven túli Almádiak! 

Köszönjük, hogy verítékükkel, könnyeikkel, szorgalmas mun-
kájukkal, áldozatukkal a nehéz időkben megteremtették és bizto-
sították nekünk, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, 
dolgozhassunk, gyarapodhassunk. 

Köszönjük, hogy küzdöttek értünk, hogy vállalták mindazt, amit 
a sors az Önök korosztályára mért. Az időskor egy nagyon fontos 
életszakasz, ajándék annak, aki meg tudja élni lényegét. Ez a lényeg 
pedig, hogy: az kerül előtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, 
nem pedig a látszat! A szeretni-tudás, a türelem, a megértés művé-
szetének birtokosai Önök, ezekhez szükségesek a személyes kapcso-
latok, a közösségek. 

Köszönjük mindazokat az értékeket, amelyeket Önök megőriztek 
és mindazt, amivel minket felvérteznek és gazdagítanak!

Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak! 
Dr. Kepli Lajos, Balatonalmádi város polgármestere és 

Juhászné Vincze Eszter, a Magyar Vöröskereszt 
almádi alapszervezetének elnöke 
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Elsőseink

Gyögyi Dénes Általános Iskola  1.A osztály

Felső sor (balról jobbra):
Boda Nikolett (napközis tanító), Csapó Zalán, Hajdu Barna, 
Molnár Pál István, Glück Alex, Szokoly Milos, Óvári István 
András, Heidinger Márk, Oláh Mátyás, Árvai Benjamin Gergely, 
Kacz Gergő, Szántód Helga (osztályfőnök)

Alsó sor (balról jobbra):
Göncz Tamás, Nádudvary Balnak Zita, Németh Abigél Georgina, 
Faludi Emma, Berendi Lilla, Hámori Anna Nóra, Kosztyu Emília 
Lilla, Bacsi Zselyke, Dukai-Nagy Viola, Poczkodi Lili Amina, Papp 
Zselyke, Végh Máté

Hiányzó: Paulik Barnabás

Gyögyi Dénes Általános Iskola  1.B osztály

Legfelső sor (balról jobbra):
Ruzsonik Kitti (napközis tanító), Partleton Arthur Terry, Éliás 
Márk, Böröcz Zsombor Zalán, Nemes András Péter, Takács Bence, 
Hegyessy-Takács Edit (osztályfőnök)

Középső sor (balról jobbra):
Holéczy Mihály, Farkas Ádám, Asbóth Simon Lajos, Boronkay 
Olivér, Kis-Tót Milán, Csomai Benedek, Pataky Vince, Benesch 
Gergő, Tüű Balázs Csongor

Alsó sor (balról jobbra):
Horváth Alícia, Huszár Sára Panna, Kővári Magda, Huszti Diána, 
Lukács Luca, Makai Kata, Takács Flóra, Garab-Wolf Menta Véda, 
Csengődi Dorina, Bors Bíborka

Vörösberényi Általános Iskola  1. A osztály

Álló sor: Schenek Zsanettosztályfőnök, Szabó-Benkő Gergő, Kiss 
Balázs, Kiss-Kocsis Balázs, Németh Laura, Kreutz Luca, Oláh Zente 
Lucas, Eigner Eliza, Wielgosz Maja Sára, Polgár Lotti, Király Péter 
Levente, Krauth Boldizsár, Baráthné Korán Anikó osztálytanító

Ülnek: Kovács Ádám, Dragon Hanga, Rezi Luca, Kovács Máté , 
Hegyi Bence,Németh Levente, Kárász Benő,  Tóth Medox Manó, 
Takács Gábor, Kurucz Áron, Nagy Noémi, Szablics Nóra.
 
A képről lemaradt tanulók: Tóth Angéla Ágnes, Both Patrik Dániel, 
Both Kristóf Ádám, Rákász Borbála Anna

Vörösberényi Általános Iskola  1. B osztály

Hátsó sor: Lukács Emőke osztályfőnök, László Soma, Herendi 
Albert, Kasek-Székely Bendegúz, Orbán Flórián, Balogh Levente, 
Dózsa Enikő, Molnár Zsófia, Frank Mátyás, Kovács Lili Mira, 
Antal Kamilla, Ujfalussy Anna, dr. Raffai Róbertné Feicht Éva

Hátsó sor: Csesznyés Emma, Török Boróka, Lovas Blanka, Vincze 
Elizabet, Szabó Júlia Benigna, Szabó-Hank Judit, Bressel Anna 
Elza, Lieber Petra, Boros Eszter, Juhász Dorina, Lovas Kristóf, 
Szőke Vince, Grósz Zafira, Kárpáti Júlia Anna
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Szeptember 1. – Új tanév kezdete a 
gimnáziumban

A tanévkezdést Dudásné Pirik Mariann intézményvezető kö-
szöntőjével indítottuk, amelyben külön-külön szólt újonnan felvett 
nyelvi előkészítős diákjainkhoz, a felsőbb évesekhez, a régi és új 
kollégákhoz, valamint a szülőkhöz is. Pákai Péter (12A) szavalata 
(Závada Péter: Vers a szerelemről és a matematikáról) jól illett az 
esemény hangulatához. Az ünnepélyt Legát Mihály (11A) konferá-
lása fogta keretbe.

Az első hét a „GÓLYÁK”-ról szólt
Régi hagyomány iskolánkban, hogy az első tanítási héten délutá-

nonként az újonnan felvételt nyert nyelvi előkészítős évfolyamra 
járó diákoknak gólyanapi programokat szervezünk, ahol a felsőbb 
évfolyamos diákokkal, az iskola dolgozóival és tanáraikkal, valamint 
az épülettel közös játékos, szórakoztató tevékenységek keretében 
tudnak mélyebben megismerkedni.

A gólyanapok csúcspontja a gólyaavató és eskütétel, valamint 
a gólyák jelmezes bemutató tánca. A lányok Raszputyin, a fiúk a 
Jégvarázs hercegnőinek bőrébe bújtak aznapra. Ilyenkor szegődnek 
melléjük a 11. évfolyamból származó patronáló diákok is, akik szin-
tén esküt tesznek arra, hogy segítik majd beilleszkedésüket az új 
közegbe, amit egy kis ajándékkal is megpecsételnek.

Reméljük, a gólyáink jól érzik majd magukat nálunk és a DLSB-
ben eltöltött 5 év eredményesen, sikerekben gazdagon, támogató 
családias hangulatban telik majd!

A programok szervezését köszönjük Vándor Orsolya és Di Croce 
Gyöngyi tanárnőknek, a 9kny-es diákok osztályfőnökeinek, vala-
mint minden évfolyam diákszervezőinek, akik munkáját osztályfő-
nökeik koordinálták.

Egy jó csapat
Augusztus 30-án a tanévnyitó értekezletet követően a gimnázi-

um dolgozói közös főzéssel egybekötött csapatépítőt tartottak. Új 
tanáraink: Kercza István (angol, történelem), Milkovics Márton 
(etika, történelem), Salamonné Szamosfalvi Tímea (matematika, 
informatika), Zsilák Borbála (biológia) és Horváth Barbara (angol) 
is bekapcsolódtak a programba, akiket ezúton köszöntünk a nevelő-
testületben! Az új tanévnek így mindenki jó kedvvel, felszabadulva 
indult neki. 

Ferenczy-Szabó Kalliopének köszönjük a csapatépítő feladatok 
összeállítását és levezetését, technikai munkatársainknak pedig az 
ízletes paprikás krumplit!

Aktív ismerkedés – gólyanapi futó-
program

Szeptember 1-e délutánján a gólyanap első eseménye egy közös 
iskolafutás volt. A több km-nyi távon minden új diákunkkal egy 
kilencedikes és egy 11. évfolyamos patrónus futott. A kis csapa-
tok turnusokban indultak útnak, aminek koordinálását Pákai 
Péter, Vígh Frodó és Bakos Gergő vállalta magára. Köszönjük 
testnevelőtanáraink (Dergez György és Popovics Éva), valamint a 
diákok segítségét, a futóknak pedig azt, hogy komolyan vették a 
megmérettetést. A délután már szelídebb módon, ismerkedős játé-
kokkal folytatódott.

Gimnázium hírei



2021. október

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com 7

Krónika

Fizibusz Vörösberényben
Szeptember 17-én egy rendhagyó fizikaórán vett részt az egész is-

kola. A Magyar Villamos Művek által finanszírozott iskolaprogram 
országjáró Fizibusza vendégeskedett nálunk. A program egyik célja 
a környezettudatos energiafelhasználásra való felkészítés, valamint a 
természettudományok és ezen belül a fizika iránti érdeklődés felkel-
tése. A gyerekek 2×45 perces izgalmas, maradandó élményt nyújtó 
kísérletekkel tűzdelt előadást láthattak a Vörösberényi Általános Is-
kola tornatermében.

Nagyon örültem neki, hogy több mint 300 tanuló élvezhette 
a fizika csodáit, hiszen én is sok fizikaórámon igyekszem hasonló 
élményt nyújtani. Remélem sikerül a gyerekeket a természettudo-
mányok szeretetére és tudására nevelni, hisz a saját jövőnkért dol-
gozunk.

Kovács Katalin Zsuzsanna
matematika – fizika szakos tanár

Irodalmi sikerek iskolánkban
A Debreceni Nagyerdőért Természetvédelmi és Kulturális Egye-

sület által meghirdetett, „Hegyek hátán, völgyek ölén” című termé-
szetvédelmi-irodalmi vers,-próza és meseíró pályázatra közel 1000 
pályamunka érkezett. Dózsa Emese 4. a osztályos tanuló A téli álom 
őrzői című meséje bekerült a legjobb 6 díjazott közé. Az alkotás 
megjelenik a legszínvonalasabb munkákat összegyűjtő kiadványban.

Az Agrárminisztérium 2021. évi Föld Napja alkalmából „Mesék 
a Zümmögő birodalomból” címmel meghirdetett meseíró pályáza-
ti felhívására 903 alkotás érkezett be. Az értékelő bizottság a 4. a 
osztályos Puspán Elena A kaptár megmentői című meséjét meg-
jelentetésre javasolta. A 
mesékből online mese-
könyv készül, melyet az 
interneten nyilvánosan 
elérhetővé tesznek. A kis 
„meseírók” mindketten a 
budapesti Vajdahunyad 
várban megrendezett ün-
nepségen vehették át dí-
jukat. Büszkék vagyunk 
rájuk!

Trázsi Erika, felkészítő tanító 
Fotó: Dózsa Emese és Puspán Elena

Közlekedési - és sportnap
Iskolánk ebben az évben, szeptember 24-én tartotta a közlekedési 

napot, melyet az Európai Diáksport Naphoz (ESSD) kapcsolódva 
sportnappal kötöttünk össze. 

Alsó tagozatos diákjaink egy séta keretében megfigyelték a közle-
kedési táblákat. Alkalmazhatták az elméletben megszerzett tudásu-
kat. A túra befejező állomása az új focipálya volt, ahol egy rendőri 
előadást követően játékos feladatokban vehettek részt a kis nebu-
lók. Közlekedési totót töltöttek ki, kipróbáltak különböző interak-
tív közlekedési játékokat. Ezt követően fejlesztő feladatok, játékok 
segítségével ügyesítették mozgásukat. A sor- és váltóverseny humo-
ros feladatiban pedig lelkesen szurkoltak egymásnak. A gyermekek 
jókedvét, vidám hangulatát a nagyszerű helyszín és a gyönyörű idő 
csak fokozni tudta.

Felsőseink Lőrincz Gábor iskolarendőr kerékpározással, a kerék-
páros közlekedéssel kapcsolatos előadását hallgathatták meg. Ezt 
követően négy csapattá váltak szét az osztályok. Az 5. és 6. évfolya-
mos osztályok Balatonfűzfő felé, a nagyobbak (7. és 8. évfolyam) 
Csopak felé vették a célt, pattantak biciklinyeregbe. A csodaszép 
időben többen túrázni indultak a Vödörvölgybe, míg páran az is-
kolaudvaron a Rendőrség által kihelyezett ügyességi kerékpárpályán 
tesztelhették kerékpáros tudásukat.

A nap elérte célját, hisz iskolánk minden diákja a ragyogó nyárvé-
gi időben a friss levegőn, aktívan, mozgással töltötték el a délelőttöt.

Erdei iskola
Iskolánk 3-4. évfolyamából 60 tanuló és 6 pedagógus szeptember 

22. és 24. között Zánkára „költözött”. Az Erzsébet-tábor adta lehe-
tőségeket kihasználva ezekben a napokban erdei iskolára cserélték 
a tantermi oktatást. A 3 napon számos kulturális, közösségépítő, 
sport, környezettudatossági és természetismereti témájú program 
várta a gyerekeket, melyeket részben a tábor adott, részben a tanító 
nénik szerveztek: haditechnikai park, geotúra, sétahajózás, bogár-
bemutató, természetismereti játékok, kirándulás Hegyestűre, a ba-
latonfüredi Lóczy-barlanghoz és a Jókai-kilátóhoz, trambulinozás, 
számháború, jelháború, kézműveskedés , mozizás, az Alma együttes 
műsora.  Az estéket színesítette zseblámpás rókavadászat, könnyű-
zenei koncert és disco is. A kisdiákok sok-sok élménnyel gazdagod-
va zárták ezt a szép őszi hetet.

Vörösberényi iskola hírei

Györgyi iskola hírei
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Dézsávű ... Déjà vu... Mintha már...
Ez a furcsa francia kifejezés az emlékezet pillanatnyi zavara – leg-

alábbis a brit kutatók szerint, akik már sok marhaságot mondtak 
eleddig a még több okosság mellett. Az én értelmezésem szerint, 
„mintha ott lettem volna”, vagy „mintha már átéltem volna”, illetve 
többször azt tapasztaltam, hogy olyan esetekre emlékszem, amikor 
akár én, avagy mások már találkoztak korábban, csak nem emlékez-
nek rá.

Minden komolyabb pszichológiai okfejtést kerülve csak a saját 
példáimat szeretném felhozni, mert ahogyan öregszem, egyre több 
ilyen dolog jut eszembe, miközben a mostani tennivalókról meg egy-
re gyakrabban elfeledkeztem. Annyit azért jegyezzünk meg, hogy a 
kifejezés franciából szó szerint a „már láttam” fordulattal fordítható. 
Maga a fogalom vagy szakkifejezés pedig olyan bonyolult, hogy abba 
tényleg nem bocsátkoznék be, de több híres író és költő is megemlíti 
a skót Sir Walter Scott és az amerikai Nathaniel Hawthorne mellett. 
A dézsávű XXI. századi használata is elég széles, mert éttermek, ká-
véházak és arckrémek választották ezt a sejtelmes nevet – így aztán 
minden olvasóm találkozhatott már vele.

Több mint fél évszázada volt egy történészi vita 
a debreceni egyetemen, amikor első éves hallgató-
ként olyan vad veszekedésbe bonyolódtam a Géza 
nagyfejedelem és Szent István királyságának elsősé-
géről, hogy máig fel tudom idézni a fontosabb ér-
veimet, de a vitapartnereimét szépen elfelejtettem. 
Ez pedig azért volt fontos, mert egy korai magyar 
pénzérme „Stephanus Rex” felirata volt a kulcskér-
dés: azaz ki volt az az István király, aki az első hazai 
pénzt verette? Azért lehetett ezen vitatkozni, mert 
Géza és fia Vajk is István, azaz Stephanus nevet 
kapta a keresztségben. Akár Géza nagyfejedelem 
is lehetett tehát Stephanus Rex, bár a történe-
lemtudósok ma már úgy látják, hogy Vajk volt az 
utolsó fejedelem és az első király. 1968-ban még 
nem láttuk ezt előre, ezért aztán belekevertük a 
veszprémvölgyi görög apáca-kolostort is, amelyet 
szerintünk szintén Géza alapított. Azóta ismerem 
Szárberény, Máma, Sándor, Kenese és Csittény 
falvak nevét hiszen ezek voltak az első birtokok, 
amelyet az alapítólevél szerint az apácák kaptak. Ennek az alapítóle-
vélnek az eredetije eltűnt, és két másolatban maradt fenn, amelyek 
közül a B példány hamisítvány. Nos, egyetemi éveim óta rendszere-
sen visszatérek ehhez az alapítólevélhez és még mindig azt hiszem, 
hogy Géza nagyfejedelem íratta 997 előtt. Egyszerű a dolog: ezt tar-
tom igaznak.

Közben saját családom és baráti köröm régebbi dolgait is kutat-
gatom, mert egyre több korai oklevél kerül fel a világhálóra, illetve 
egyre régebbi dolgok jutnak eszembe ahogyan aggulok. [Az „öreg-
szem” szinonima az én esetemben már nem pontos.] Így akadtam rá 
egy 1510-ből keltezett oklevélre, amely szerint a legkorábbi írásos 
bizonyíték szerint Nagyszeben városából származhatunk. A családi 
legendárium Bulcsut tette meg az első ismert ősnek, de arra aztán 
semmi bizonyíték nem maradt fenn, még az a diafilm sem, amelyen 
egy szorgos levéltáros 1941-ben jó pénzért eddig vezette a család-
fánkat. Még jó, hogy több pénzt nem kapott, mert akkor az Ural 
keleti lejtőjén lelte volna meg az első Czuczort, aki azon veszekszik a 
finnekkel, hogy merre kell menni...

Erre első helsinki utamon döbbentem rá, hogy finn rokonaink 
szerint a hágón egy derék pózna állt hatalmas irányjelzővel ami 
azt mutatta, hogy a normálisok északnyugatra, a többiek meg 

délnyugatra. Ámde, azt nem tudták drága finn testvéreink, hogy a 
settenkedő besenyők galád módon az előtte való éjszaka elforgatták 
azt az irányjelzőt az ellenkező irányba. Meg is hökkent mindegyik 
finn barátom, amikor erre az eshetőségre felhívtam a becses 
figyelmüket.

Nem akarom a többi folyományt idézni, mert Helsinkiben min-
den reggel volt egy újabb verzió, hiszen Káma folyó gázlójánál ott 
volt ugye az ügyeletes sámán, aki óvott mindenkit a „tökig érő” tüskés 
bokrok által okozott sebesülésüktől. A finnek meg dafke nem hall-
gattak rá, mert hetykén nekiindultak jobbra, mialatt a magyarok a 
zsenge réteken legeltetve ügettek tova, de balra. Annyira beleéltük 
magunkat ebbe a marhaságba, hogy még most is hivatkozunk rá 
egy-egy baráti levélben, mintha ott váltunk volna el a Káma folyó 
könyökénél.

Ezek a történelmi játékok viszont hozzásegítettek ahhoz, hogy fe-
leségem két nagynénjének balatonalmádi éveit kiderítsem, amiről 
a család többi tagja alig tudott valamit. Az én családomban viszont 
a nagybátyám együtt volt kosztos diák az akkor még kispap Lékai 
László bíborossal. Ez a családi étterem pedig a veszprémi Buhim 

utcában volt, ahol a szomszédban a feleségem 
nagymamája varrónőként tartotta el öt gyermekét. 
Ezek felderítése után már nem volt megállás: bele-
képzeltem magam a feleségem megismerkedésünk 
előtti helyzetébe, aki Jákon volt képesítés nélküli 
pedagógus. Kollégája meg az A Holló Miklós volt, 
akivel nem ismerték meg egymást, csak egy mind-
kettőjüktől hallott diákcsínyt hallva bizonyítottam 
be nekik a közös munkahelyet. Egy mafla gyermek 
ellopta az iskola Coca Cola készletét – mind az öt 
üveget – és másnap az üres üvegeket vissza akarta 
váltani a jáki népboltban!

Amikor apósommal megismerkedtem, elmesélte 
a munkácsi vár visszafoglalását 1939-ben, de a fe-
lénél én folytattam, mert édesapám is ott volt, rá-
adásul egy oldalon harcoltak. Nos, ez volt egy igazi 
dézsavű érzés, méghozzá a javából. Édespán akkor 
már nem élt, mint ahogyan nagybátyám sem, ami-
kor Tapolcán „leferikézett” Dundi néni, a nyug-
díjas igazgatónő. Be kellett neki bizonyítanom, 
hogy tényleg Sándor vagyok, mert ő egy Ferencre 

emlékezett, akire állítólag még hasonlítottam is. Ezek után meg se 
rebbent a szemem, amikor rájöttem, hogy Csomai Gézát én még 
Balatongyörökről ismerhetem, akinek ugyanúgy a keszthelyi agrár 
egyetemre járó Attila volt a legjobb barátja, mint nekem.

Mindennek már vagy ötven éve, de a Veszeli Lajost még régeb-
ben láttam, méghozzá a szentgotthárdi építőtáborban, valamikor a 
hatvanas években. Szinte hihetetlen, de mindketten ugyanúgy em-
lékszünk, egészen apró részletekre. Nagyon kora reggel ébresztettek 
bennünket a Speedy Gonzales ordító világslágerével, egészen addig, 
amíg egy álmos gyerek össze nem törte a lemezt a térdén. Utána 
a konyhás asszonyok emléke, meg a kerítés mellett gyülekező, csá-
bos helyi lányok hada még most se felejthető. Lajosék brigádja kis 
ceremóniával naponta temette a munkát az osztrák határ melletti 
rézsükben, ahol használt orosz katonai ruhákban dolgoztunk és azon 
morfondíroztunk, hogy az imperialista támadók röhögőgörcsöt kap-
nak ezektől a vízlevezető ároknak álcázott tankcsapdáktól.

Olyan kalamajkát azért nem csináltunk, mint a pápai gimnazis-
ták, akik kánonban énekelték az DIVSZ indulót, ráadásul nem a 
hagyományos szöveggel. Amikor felharsant ajkukról: „Bárhol is van 
a konyha, orrunk megszimatolja, egy nagy comb érdekében tör előre 
mocskos tenyerünk!”- velük együtt dúdolt mindenki. Olyan cirkuszt 

Egy texasi művész, Roberta Baird 

telitalálátatos illusztrációja



Szent Márton nyomában a Balaton-
felvidéken

Eötvös Károly a Balaton krónikása írja: „A Balaton és Bakony, ez a 
két fönséges természeti tünemény egymást öleli át, egymásra árasztja 
fényét és sugarát, hagyományait, költészetét.”  A táj mítosza rabul-
ejtő. A múltját kutató szakemberek újra és újra meglepve tapasztal-
ják a kultúrák két évezredre visszanyúló folyamatosságát, amelynek 
szerves része Szent Márton kultusza. Európa egyik legnépszerűbb 
szentje 316-ban született a pannóniai Savariában, a mai Szombat-
helyen. Tizenöt évesen katonának állt és Amiens város kapujában 
egy didergő koldusnak adta fele köpenyét. Felvette a keresztséget, 
elhagyta a hadsereget, és a hagyomány szerint Savariába jött ahol 
édesanyját is megkeresztelte. Galliába visszatérve megalapította a 
Ligugé-i monostort és 371-ben a tours-i keresztény közösség püs-
pökévé választotta. Emberszeretete, jósága és kiváló szónoki képes-
ségei igen népszerűvé tették. Nyolcvanévesen halt meg, Tours-i sírja 
zarándokhellyé vált, Gallia védőszentként tisztelték. Szent Márton 
a kereszténység egyik 
legnépszerűbb szentje, 
Európában és az egész 
világon nevét tele-
pülések százai viselik 
a nevét és több ezer 
templomnak ő patró-
nusa. Népszerűsége a 
Balaton-felvidéken is 
töretlenül élt, és Keszt-
helytől Veszprémig 11 
település választotta 
temploma védőszent-
jének. Keszthely Szent 
Márton egyháza 1247-
ben kelt okleveléből 
ismert, emlékköve a Festetics-kastély parkjában látható. Balaton-
almádi Vörösberény városrésze már a római korban lakott hely 
volt. A középkortól dézsmás szőlőhegyként ismerték. A középkorban 
Szárberénynek nevezett település Szent Márton templomának építés-
történetét az 1969-es régészeti feltárás tisztázta. A templomot a XIII. 
század végén bővítették, a XV. században gótikus tornyot építettek 
hozzá. 1567-ben török kézre került. 1618-tól napjainkig reformátu-
sok használják. Barokk stílusú átalakítása és újraboltozása 1789-ben 
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Szent Márton kultusza a Balaton-felvidéken 

Forrás: Yellow Design

Balatonalmádi/Vörösberényi erődített református templom
Forrás: https://ertektar.vpmegye.hu/index.php/ertekeink/veszprem-megye-
ertektar/epitett-kornyezet/51-vorosberenyi-eroditett-reformatus-templom

Szent Márton ábrázolás a 

sümegi palota kápolnájá-

ban (részlet) 

Forrás: Yellow Design

rendezett a tábor vonalas KISZ-es parancsnoka, hogy habzott a 
szája. Még aznap este hazazavartak minden pápait, meg még egy 
gyereket, aki autóstoppal jött ki reggel a határ mellé, méghozzá egy 
nyugatnémet autóban. Ki is panaszkodta magát a nomád körülmé-
nyek, a nyitott latrina és a sok munka miatt, amit aznap este már a 
SZER, azaz a Szabad Európa rádió szépen dramatizálva ismertetett.

Talán többen láttak különböző építőtáboros filmeket a múltban. 
Nekem a Sipoló macskakő maradt meg, méghozzá azért, mert sok 
jelenetet mintha tőlünk hallottak volna. Volt egy Giuseppe becenév-
re hallgató vonyarcvashegyi osztálytársam, aki minden csákányvágás 
előtt keresztet vetett, hátha ott maradt a földben egy kóbor taposó-
akna. Nos, ez a jelenet bekerült ebbe a filmbe, de csak a cingár Iglódi 
István színész képe és neve maradt meg a memóriámban, a barátomé 
meg nem. Bár azt most is tudom, hogy inkább vonyarci volt, mint 
vashegyi.

Nos, ilyen is lehet a dézsávű több mint egy fél évszázad távolából!
Czuczor Sándor

készült. A templom körítő falát is ekkor építették. A szintén közép-
kori Szigliget várának Szent Márton kápolnáját a régészeti feltárás 
után 2010-ben Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát szentelte fel.  
XIII. századi alapokon nyugszik Barnag, Káptalantóti és a napja-
inkban már Tapolca városrészeként ismert Diszel Szent Márton 
temploma is. A Balaton-felvidék Szent Márton kultuszának rene-
szánsza Padányi Bíró Márton nevéhez fűződik. A Veszprémi egy-
házmegye 1745-ben kinevezett püspöke Sümegen rendezte be szék-
helyét. Regnálása a város fénykorának a kezdetét jelentette. 1753-ra 
készült el négy tornyos, zárt udvaros, kápolnát is magába foglaló 
rezidenciája építését Paul Mojzes püs-
pöki kőműves irányította, A kápolna 
falképei Vogl György váci, a stukkók 
Antonio Orsatti olasz mester alkotásai. 
A ma kiállítótérként működő kápolna 
mennyezetfreskója Szent Mártont fel-
hőkön térdelő, megdicsőült püspök-
ként ábrázolja. Főpapi jelvényeit, és a 
mártíromságának koszorúját lebegő an-
gyalok tartják. A falakon Szent Márton 
életének eseményeit és csodáit ábrázoló 
festmények láthatók. A sümegi palota 
kápolnáját hazánkban Szent Márton 
életének legteljesebb együtt látható fal-
kép ciklusaként ismerjük. A szív alakú 
sírköveiről elhíresült Balatonudvari falu Szent Márton temploma a 
török pusztítás után épült ujjá. Oltárképén a Szűz Mária kegyképe 
előtt térdeplő, imádkozó védőszent püspök arcmásában a művészet-
történeti kutatás Padányi Bíró Mártont véli felfedezni.  Óbudavár 
Szent Márton templomának építése 1836-ban fejeződött be. Oltá-
rán Szent Márton püspök szobra áll. A templom a Balaton-felvidéki 
népi építészet szép példája, ezért pontos mását a Szentendrei Nép-
rajzi Múzeum területén a Bakony–Balaton tájegységének elemeként 
felépítették. A Balaton-felvidék legújabb Szent Márton temploma 
Nyírespusztán áll. A Csabrendek község plébániához tartozó tele-
pen az 1936-ban itt megindult bauxit-bányászat munkásai élnek. 
Szent Márton Tours-i püspök tiszteletére szentelt imaterme eredeti-
leg egy családi házban volt, majd az 1976-ban megszűnt iskolaépü-
let bejárata fölé harangtornyot építve kápolnát alakítottak ki amely-
nek Bakonyi Piros József festőművész által készített  oltárképén a 
lovon ülő, fél köpenyét a földön térdelő, koldusnak adományozó 
szent látható. Veszprémben a vár főterének közepén áll a Padányi 
Bíró Márton püspök megrendelésére készült Szentháromság-szobor 
Schmidt Ferenc szobrász és Walch Tamás kőfaragó mester alkotása. 
A szobor talapzatán a püspök védőszentjének, Szent Mártonnak kö-
penyt megosztó lovas reliefje látható. 

Feiszt György
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Pannónia programajánlója 
Információ: www.pkkk.hu  -  Tel.: 88/542-514 és 88/542-515

Október 16. szombat - Tökfesztivál
• 10 óra - Daniel Speer Brass fúvósok műsora nyitja az eseményt
• 10-13 óra - Madárijesztő készítés a Balaton Játékpont mun-

katársai segítségével. Alapanyagot (botot, madzagot, szalmát) 
biztosítunk, a bábura ruhát mindenki hozzon magával!

• 15-17 óra - Tökfaragás, töklámpás készítés a Nők a Balatonért 
Egyesület Balatonalmádi csoportja segítségével - szükséges a 
faragáshoz eszközt hozni (kés, kanál, stb). Tökhöz „tök-jegy” 
váltásával a helyszínen hozzá lehet jutni.

• 17 óra - A Kajárpéci Vízirevű előadásában a „Dzsungel 
KönNye, avagy többet ésszel, mint láncfűrésszel” című kör-
nyezettudatos vásári előadás - nem csak kicsiknek!

• 18-19 óra között lehet indulni az Alkonytúrára - Dankó Fride-
rika instrukciói alapján. A zseblámpa elmaradhatatlan felszere-
lés, az útvonal még titok!

• Eközben a Városház téren gyermekjátszók, tökös ételek kósto-
lása, vásár, mesék, használt könyv árusítás és terménybemutató 
várja az érdeklődőket.

• A terménybemutatóra várjuk mindazok jelentkezését (regiszt-
ráció: 20.377.3762), akik szívesen csereberélnének magokat, 
bujtásokat, terményeket. 

• Fogadj örökbe egy muskátlit! - Ezen a napon lehetőséget biz-
tosítunk arra is, hogy a város köztereit díszítő futómuskátlikat 
örökbe fogadhassák. A növényt akkor lehet átvenni, amikor 
a városgondnokság leveszi az oszlopokról. Az időpontról ér-
tesítést küldünk a vállalkozó kedvű lakosoknak, akik e napon 
regisztráltak örökbefogadóként. 

• Esőhelyszín a Pannónia összes termei.

Október 23. szombat 11 óra - Városi megemlékezés az 1956-os 
forradalom és szabadságharc tiszteletére. 

Ünnepi beszédet mond: Dr. Kepli Lajos Balatonalmádi város 
polgármestere.
Közreműködnek: Kovács Ágnes Magdolna és Keresztesi 
László, a Pannon Várszínház művészei
A megemlékezés koszorúzással zárul.
Helyszín: a Baross Gábor utcai Hősi Emlékmű

Október 23. szombat 
• 18 óra – Fábián László grafikusművész Naptárrajzok és egye-

bek című kiállításának megnyitója és a 2022. évi városi naptár 
vetített képes bemutatója, melynek címe: Vöröskövek és ku-
tyák

• 19 óra - Zene és fény - Színek a falakon, zenél a Bluesberry 
Minimal. Találkozunk a szökőkútnál!

Október 29. péntek 17 óra és 19 óra - Kövi Szabolcs gyertyafé-
nyes koncertje

Október 30. szombat 15 óra - Értékeink - Szent Márton napja 
közeleg…  A Balaton-felvidéki Szent Márton út. 
Előadó: Feiszt György főlevéltáros

Olvasói észrevétel 
Az Új Almádi Újság augusztusi számban megjelent Lassan el-

kopunk… c. írással kapcsolatban kiegészítést szeretnénk tenni. Az 
egyik kép a leírtakkal ellentétben nem a Lőrincz Vendéglőben, ha-
nem a Pannónia Étteremben készült. Köszönjük az észrevétel Wurst 
Józsefnek, akinek felmenői szerepelnek a fotón. 

Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 

Olvasói levél
Az Új Almádi Újság 2021. szeptemberi számát olvasva meg-

örültem, amikor megláttam Véghely Dezső alispánról szóló 
cikket, hiszen szívmelengető, hogy valaki megemlékezik a sze-
retett alispánról. Szeretnék azonban néhány kiegészítéssel élni 
a megjelent írással kapcsolatban. 

Az első kiegészítés a leközölt felvétellel kapcsolatos: a fotón 
a teljes Véghely villa komplexuma látható, tehát nem a villa 
megcsonkításával épült fel a „Hotel Auróra”! Bontás történt a 
Véghely villában, még pedig az 1970-es évek első harmadában 
kialakított Kakas csárda megépítésekor. Ugyanis le kellett bon-
tani a csodaszép faragású fa verandát, hogy bányászati mód-
szerrel kialakítsák a Kakas csárda jelenlegi belső terét, azaz a gé-
peknek kellett a férőhely úgy szélességben, mint magasságban. 
Sajnos a veranda formája a képen látható alakzatban készült el. 
Így a csodaszép ácsmunkával készült veranda eltűnt. A „Hotel 
Auróra” helyén lévő kertészlak Badics Sándor tulajdonát képe-
ző kiskerttel együtt eltűnt. Tehát a Véghely Dezső alispán által 
épített épületkomplexum bővült egy pincével, azaz a Kakas 
csárdának nevezett helyiséggel és csökkent egy értékes kiválóan 
megmunkált faverandával. 

Az Öregparkkal kapcsolatban: Véghely alispán a mai kikö-
tőtől a Remete patak partjáig a saját tulajdonát képező terüle-
tet szeretetett Almádijának adományozta. E területet 1902-től 
Petőfi parknak nevezték el. A kikötő megvilágítását az Almádi 
Fürdő Rt. biztosította. A kikötő közvilágítása az 1920-as évek 
utolsó harmadában lett kiépítve, a kikötő átépítési munkálatai 
idején. Korábban olajlámpásokkal világítottak. 

Egyébként Véghely Dezső alispán a villát 1890-ben bővítet-
te és újította fel. A szövegben ez olvasható: „Legtekintélyesebb 
alkotásai közé tartozik a Yacht Klub létrehozása.” Tudnivaló, 
hogy az alispán 1897-ben elhunyt. A Yacht Klub alapítási dá-
tuma későbbi, de vitatott, hogy 1913-ban vagy 1925-ben ala-
pították, és az 1930-as évektől a Balaton Yacht Klub új néven, 
Almádi Yacht Klubként működött tovább. Netán arra gondolt 
az író, hogy a Yacht Klub alapításakor Véghely alispán Dezső 
nevű fia volt jelen?

Továbbá kiegészíteném még a cikket: a Véghely emlékpad 
művészi alkotása almádi vöröskőből a Molnár kőbányában ké-
szült el. Dr. Óvári Ferenc az Almádi Kör nevében készítette el 
a remekművet 1914-ben. Az utolsó mondathoz csak annyit, 
hogy Véghely Dezső alispán idejében Almádi Veszprém város 
fürdőtelepe volt és majd 100 év múlva lett város. 

Remélem, hogy egy kicsit tudtam igazítani a „Véghely De-
zső, Balatonalmádi patrónusa” c. cikken. 

Kovács István, a Honismereti és Városszépítő Kör elnöke 
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BOLHAPIAC LESZ OKTÓBER VÉGÉIG, 
MINDEN HÉTEN, VASÁRNAP DÉLELŐTT A 

VÁROSI PIACTÉREN.

Programok a Vörösberényi Nyugdíjas 
Klubban

Ha a járványügyi helyzet engedi, az alábbi programokat tervez-
zük. A csillaggal* jelzettek zártkörűek, a többi programon bárki 
részt vehet.
Október 6. szerda 16 órától: EGÉSZSÉGSZŰRÉS vércukorszint, 
vérnyomásmérés, szemvizsgálat, stb.   
Október 7. csütörtök 14 óra: ORSZÁGOS GYALOGLÓVERSENY 
gyülekező, regisztráció a Hagyományok Házában     
Október 13. szerda 15-16 ig ÜGYELET * Klubtagok befizetése a 
budapesti adventi kirándulásra 
Október 13. szerda 16 órától ELŐADÁS A rózsák királynőjének 
mágikus kertje - A magyar vallás útja Máriáig  
Előadó: Joó Katalin írónő – Könyvvásárlási lehetőség is!   
Október 20. szerda 16-17-ig ÜGYELET klubtagoknak befizetés 
vacsorára, ha marad hely a buszban, a külső személyek befizetése az 
adventi útra. 
Október 27. szerda 16 órától * KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÓ GÁLA 
a Magtárban, vendégekkel: műsor és ünnepi vacsora, ajándékok, ki-
tüntetések átadása, idősek napi megemlékezés, zenés szülinap
Október 30. szombat 17 órakor: MEGEMLÉKEZÉS a klub ha-
lottairól Berényben a Szent Ignác templomban. Fellép: Borostyán 
Népdalkör és Kegye János pánsíp művész
Október 29 – november 30. Teremőri szolgálat, tárlatvezetés a 
Magtárban – jelentkezés külön íven
November 10-én, szerdán 16 órától: VÁROSUNK JÖVŐKÉPE 
– előadó: Dr. Kepli Lajos polgármester
November 17-én, szerdán 16-17 óráig ÜGYELET klubtagok be-
fizetése vacsorára
November 24-én, szerdán 16 órától * Elnöki, gazdaságvezetői, Pü. 
EB beszámolók az eddig végzett munkáról. Videó klipek, filmek 
megtekintése, konzultáció
December 8. szerdán, 16 órától * SÜTI PARTI – sütemények a 
svédasztalon- receptcsere,ötletek,fortélyok Ügyelet: befizetés a kará-
csonyi ünnepi vacsorára, tombolatárgyak leadása
December 15. szerda 8 órakor a Posta előtti téren * Adventi kirán-
dulás Budapestre – Koncert az Urániában – múzeum a várban – a 
kivilágított adventi vásár a Vörösmarty téren
December 22. szerda 16 órától * KARÁCSONY A KLUBBAN – 
ünnepi műsor, meglepetés, vacsora, szülinap
December 31. péntek 19 órától Városi szilveszteri bál és tombo-
lasorsolás
Szeretettel várunk mindenkit a jelzett programjainkra! 

Lencse Sándor, a klub elnöke

Megemlékezés a Szent Ignác 
templomban

Immár 7 éves hagyományt ápolva a Vörösberényi Nyugdíjas Klub 
elhunyt tagjaira emlékezünk 2021. október 30-án, szombaton 17 
órakor ökumenikus istentisztelet keretében – a járványügyi szabá-
lyok betartásával – a vörösberényi Szent Ignác templomban. Gyász-
misét mutat be Szíjártó László plébános úr, László atya, orgonán 
játszik Tóth István kántor úr.

A szertartáson névszerinti felsorolással emlékezünk a 74 elhunyt-
ról. Imát mondanak a felekezetek lelkészei. A korábbi évekhez ha-
sonlóan közreműködik Kegye János, pánsíp művész, a Nyugdíjas 
Klub elnöksége és Borostyán Népdalköre Papp Vera, karnagy veze-
tésével. A gyászmise után kivonulunk a temetőbe, ahol elhelyezzük 

Óvodás balett 
indul a Pannóniában! 

Időpont és helyszín: hétfő és szerda 15.30-16.15 óra 
között a földszinti balett-teremben (4. terem) 

Jelentkezés és bővebb információ: 

70/380-20-64 
Vízhányó Katalin 

a kegyelet virágait, 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 nevében Lencse Sándor elnök. 
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Szüreti felvonulás 
A jól sikerült szüreti felvonulásunkat nagy örömünkre olyan so-

kan támogatták, hogy az utcai plakátra már nem fért a nevük, ezért 
nekik a köszönetünket itt fejezzük ki:
Veszprémi Érseki Pincészet
Pocca Pincészet
Horváth József fuvarozó
Optimum Patika
RelexGold Kozmetika
Amaretto fagyizó
Czigler Peter
Varró Peter
Éjjeli Bagoly Pizza és Grill
Zoé Nail Stúdió
Kerekítő/Fizl Kata
Horváth Abc

Marlók Alíz/Farmasi tanácsadó
KB Virágálmok
Bájos Műhely
EI-KER villamossági szaküzlet
Pufi Pekség
Vörösberényi Gazdabolt
Stieger Ádám Fotó
Stylus Fodrászat
Blaha Gábor
Melinda Virágbolt
Gitta Imréné
Anita Virág

A zökkenőmentes felvonulásunkat a Rendőrség és a Polgárőrség 
biztosította. 
Külön köszönetünk Balatonalmádi Város Önkormányzaté és min-
denekfelett dr. Kepli Lajos polgármester úré! 
Helyreigazítás: múlt havi számban hibásan írtuk egyik fő támoga-
tónk, az ÚJKÚTI Vadásztársaság nevét, a hibáért szíves elnézésüket 
kérjük! 

Fotó: Balatonalmádi város FB oldala
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Polgárőr hírek
Bár nappal még jó idő van, az esti, éjszakai járőrözés során már 

érezni, hogy itt az ősz. A nyaralóingatlanokban felkerültek a vas-
rácsok, az eddigi aktív életet felváltja a csend és a magány. Kérjük, 
figyeljenek oda, ha mozgó árus kopogtat az ajtón, nehogy ráfizesse-
nek! Tudunk segíteni, ha időben megkeresnek bennünket. Itt a szü-
ret, legyenek óvatosak, a must forrásánál keletkezett gáz, ha nem ke-
zeljük helyesen, életveszélyes is lehet. Közeleg a fűtési szezon, ugye 
tudják: a kéményseprés ingyenes, csak kérni kell! Kis odafigyeléssel 
megelőzhetjük a tragédiát, balesetet! A közlekedőknek javaslom a 
lassabb tempót, ősszel az utak nedvesek, csúszósak, a látási viszo-
nyok is romlanak, nő a féktávolság. Fontos szabály: nem elég látni, 
de látszani is kell. Helyezzenek el fényvisszaverőt magukon, hogy 
már messziről láthatóak legyenek. 

Szeptember 15-én jó hangulatú elnökségválasztó közgyűlést tar-
tottunk a horgásztanyán. Értékeltük az elmúlt négy évet, hiszen 
szép eredményeket értünk el a közbiztonságban és a közlekedés-
biztonság javításában egyaránt. Az új elnökség tagjai: elnök: Balogh 
Csaba; elnökhelyettes: Szentesi Vajk; titkár: Hilbert Elek; gazdasági 
vezető: Kormosói Kornélia; vezetőségi tag: Barocz Zoltán 

A lovas csoport (Szentesi Vajk és Kovács Nikolett) az OPSZ or-
szágos rendezvényén végzett magas színvonalú bemutatójuk elisme-
résül tárgyjutalomba részesült. Gratulálunk, és jó munkát kívánunk 
a megválasztott tisztségviselőknek.

Balogh Csaba, elnök

A Magocskák Alapítvány hírei
Óvodai kiskerttel és színes kavicsággyal búcsúztunk az elmúlt 

nevelési évtől, az idei év programjait pedig a közelgő Márton napi 
családi délután és lámpás felvonulás nyitja meg. Megvalósult a 
Magocskák kiskert az Almádi Magocskák Óvoda udvarán, szülők, 
gyerekek, óvodai dolgozók és Boros Laci bácsi segítségével.  A vi-
rágokkal, fűszernövényekkel beültetett magaságyásokban a gyere-
kek később zöldségeket, gyümölcsöket nevelhetnek, hogy azután az 
általuk termesztett finomságokat elfogyaszthassák. Reméljük, nagy 
örömmel gondozzák majd! Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, 
akik adójuk 1%-ával a tavalyi évben a Magocskák Alapítványt tá-
mogatták. A kiskert nélkülük nem valósulhatott volna meg. Ha-
gyományteremtő céllal készült el az óvoda udvarán az „Itt hagytam 
a jelem” kavicságy, ahol az idén iskolába indulók jelével és nevével 
díszített kavicsok kerültek elhelyezésre. Bízunk benne, hogy az év-
ről évre gyarapodó kavicsok örömet szereznek majd a visszalátogató 
Magocskák számára. Nagyon boldog iskolás éveket kívánunk, kö-
szönjük, hogy itt hagytátok a jeleteket! Az idei óvodai nevelési év 
programjait a Márton napi családi délután és lámpás felvonulás 
nyitja meg 2021. november 13-án 16 órától a PKKK-ban, amely-
re szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.

A Magocskák Alapítvány önkéntesei

MINDENSZENTEK és HALOTTAK NAPI TEMETŐI JÁRAT
a Pinkóczi és a Vörösberényi temetőhöz, 

valamint a Szt. Imre temetőkertbe és vissza 
HÁZHOZ MENŐ RENDSZERBEN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy temetői 

különjáratot indítunk az alábbi időpontokban:

2021. október 30. szombat
2021. október 31. vasárnap

Indulás mindkét napon a délelőtti órákban. 

A járatot olyan Balatonalmádiban élő, rászoruló személyek 
vehetik igénybe, akik más módon nem tudják megoldani

 a ki- és visszajutást.

A járat igénybevételéhez előzetes regisztráció szükséges
(név, lakcím és telefonszám megadásával), amelyet az alábbi 

elérhetőségeken tudnak megtenni:

Telefon: 06 88 542 561 vagy

E-mail: varosgondnoksag@balatonalmadi.hu

Jelentkezési határidő: 2021. október 22. péntek 12:00
A járaton utazóknak a védőmaszk használata kötelező!

Balatonalmádi Városgondnokság
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