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Ratkó József: Nem löszön, futóhomokon

Nem löszön, futóhomokon – 
holtakkal töltött talajon
épül ez a társadalom.

Jobbágyok, kurucok, szegény
parasztok, munkások szívén – 
Ez a föld attól oly kemény.

Dicsérni gazdag földedet
ne a bányákat emlegesd –
kiaknázatlan vérerek

húzódnak alattunk olyan
szélesen, mint erős folyam.
Mit ér akár a vert arany?

Nem löszön, futóhomokon,
jövőt csak ilyen alapon:
holtakkal töltött talajon
építhetsz, eggyen egy fajom.

Erdély-Nyergestető, az almádi kopjafával

„Az ember – akár 16 éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik,
elámul a csillagok örökkévalóságán, gondolatok és dolgok szépségén,
gyermeki kíváncsisággal várja mi lesz holnap.”

(Albert Schweizer)

15 évvel ezelőtt Balikó Ferencék lakásán összeült jó pár, a közös-
ségért tenni akaró, jó szándékú ember, akik csodára szomjazva ösz-
szedugták fejüket, s kitalálták, hogy jó lenne létrehozni egy nyug-
díjas klubot Vörösberényben is. Sokan csak ámultak az ötleten, de 
nem hittek a csodában.

Kik is voltak a klub kitalálói, az alapítók? A névsort Balikóék la-
kásán jelenlévő szemtanútól kaptam: Hajdu Károly, Horváth Jó-
zsef, Balikó Ferencné, Csalló Róbert, Brenner Kálmánné, Zabó 
Gyula, Zabó Gyuláné, akik akkor még nyugdíjasok sem voltak, az 
alapító elnök Boros Gyula és a legelső vezetőségi tagok: Hoffmann 
Józsefné, Schovhauzer Ferencné s még páran, akik már sajnos nem 
élnek. 

Hála nekik és köszönet, hisz azóta is működik, jelenleg fénykorát 
éli a klubunk azáltal, hogy sikerült életet adni az éveknek, megtalál-
ni a kulcsot az idős emberek szívéhez. 

1999 februárjában azzal a céllal alakult meg a Klub 97 fővel, hogy 
a városunkban élő idős embereknek, nyugdíjasoknak olyan körül-
ményeket teremtsen, ahol érezhetik a társas együttlét örömét, ahol 
közösségi, kulturális igényeiket kielégíthetik, ahol erőt meríthetnek 
napi gongjaik elviseléséhez.

Boros Gyula abban az időben fiatalos lendülettel, fáradságot nem 
ismerve társaival hozzálátott a szervezéshez, elvállalta a klub irányí-
tását, melyet becsülettel 10 éven át vezetett. Így sikerült összefogás-
sal, erős akarattal valóra váltani a csodát. Sőt! 

2002-ben újabb csoda történt, két gyermeke is született a klub-
nak: megalakult a Borostyán népdalkör, melynek vezetője Kovács 
Istvánné és létrejött a Ringató Balaton néptánccsoport, melyet 10 
évig Magda Balázs irányított, majd átvette Tóth Zoltánné a veze-
tést. Kitűnő szerepléseikkel hírnevet, dicsőséget szereztek, szerez-
nek nap mint nap klubunknak idehaza és külföldön egyaránt. Kö-
szönet érte.   

Nemrég méltón ünnepeltük megalakulásuk 10 évfordulóját, 
melyre egy képekkel illusztrált kiadványt is megjelentettünk 250 
példányszámban. Közben elkészült a klub digitális tablója is, mely a 
felejthetetlen eseményeket megőrzi az utókor számára.

A kialakult hagyományokat ápolva az utóbbi 5 évben tovább bő-
vítettük azokat, így szeptemberben évadkezdő  lecsó-, december-
ben süti-, májusban évadzáró halászlépartit tartunk, áprilisban fér-
fi napot, októberben az idősek napját ünnepeljük és a januári pót-

szilveszteren évről évre koccintunk egymás egészségére. Virágcso-
korral köszöntjük az arany- és gyémántlakodalmasokat, ajándék-
kal kedveskedünk a szülinaposoknak. Elnökségünk emlékplaket-
tet alapított egyszeri átadással azok számára, akik önzetlenül segí-
tik munkánkat. Eddig nagyon sokan kapták már meg ezt az elisme-
rést, de hála az égnek, egyre többen vannak tagjaink között ilyenek, 
sőt olyanok is, akik magukat nem kívánják megnevezni sem, elis-
merést sem várnak, teszik a dolgukat, díszítik a termet, főznek, há-
zigazda-rendezői szerepet vállalnak és vannak, akik anyagilag is tá-
mogatják  klubunkat. Nagyon sok segítséget kapunk a művelődési 
ház dolgozóitól  Mester Ferenctől és Horváth Lászlóné Erzsikétől is.

Klubunkban Ferenczi Kati segítségével rendszeres az egészség-
megőrző torna és évente többször veszünk részt kedvezményes 
sóbarlangi kúrán is. Ebben az évben örömömre sikerült két cso-
port részére számítógépes tanfolyamot is beindítani, melyet márci-
usban fejezünk be.

A tartalmas programok, a színvonalas műsorok, az érdekes elő-
adások, a vidám kirándulások, az összetartozás ereje, a klub varázsa 
egyre több embert vonz klubunkba, nap mint nap érdeklődnek, de 
már a múlt évben túlléptük a 150 fős létszámot. 

Márciusban azonban új tagok felvétele várható.  Így a város , sőt a 
megye egyik legnagyobb létszámú civilszervezete lettünk. 

Felejthetetlen élményt jelentenek tagjaink számára az egy- illetve 
kétnapos kirándulások, melyekre a megnövekedett érdeklődés mi-
att az utóbbi időben már két busszal kell utaznunk. Örvendetes az 
a tény is, hogy nyugdíjasaink közül sokan eljutottak Erdélybe, Kár-
pátaljára, Lengyelországba, Ausztriába, Szlovákiába, Párizsba és az 
idén Olaszországba, Velencébe utazunk. Sikerült szoros baráti kap-
csolatot kialakítani és hosszabb távon ápolni a barátságot a szlováki-
ai Új évszázad Nyugdíjas Klubbal, így ebben az évben meghívásuk-
ra több napra Párkányba utazunk, ismerkedünk a várossal és kör-
nyékével.

Nagyszerű a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, az egyházakkal, 
az önkormányzattal, az Almádiért Közalapítvánnyal, a Két tannyel-
vű Gimnáziummal, a Pannónia Kulturális Központtal, az Almádi 
Újsággal, az Öböl és a Regina TV-kel, a Szociális Alapszolgáltató 
Központtal, a városban élő művészekkel és a háziorvosunkkal, Dr. 
Kulcsár Enikővel.

Jótékonysági báljaink bevételén túl anyagi támogatást évente pá-
lyázat útján biztosít számunkra az önkormányzatunk, de szép szám-
mal vannak támogatóink is: a Ramada, a „legbarátságosabb szál-
loda”, a vállalkozók, szolgáltatók, magánszemélyek, művészek. Ez-
úton is hálás köszönet érte mindenkinek.

Méltatásom végén mit is kívánhatnék én, mint a klub jelenlegi el-
nöke a 15. szülinapon? 

Adjon az Isten mindnyájunknak jó egészséget, erőt, hogy soká-
ig élvezzük a szívet-lelket melengető együttlétet, hogy sokáig segít-
hessünk egymásnak elviselni a hétköznapok búját, baját, hogy ma-
radjon meg vidámságunk, egymás iránti tiszteletünk, szeretetünk.

Örömmel tapasztaljuk, hogy Balatonalmádiban valóban tiszte-
lik, megbecsülik az idős embereket és ez mindannyiunk számára 
– nyugdíjasok és aktív dolgozók, idősek és fiatalok – egyaránt meg-
nyugtató,  felemelő  és  nagyszerű érzés.

Végül Sütő András gondolataival fejezem be klubunk rövid mél-
tatását: „Önmagát becsüli meg minden nemzet azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

                         Lencse Sándor a klub elnöke

15 éves  a Vörösberényi Nyugdíjas Klub  

A sok kirándulás közül az egyik – Krakkóban, a Wawel előtt
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Helytörténeti évfordulók
Balatonalmádi 25 éve város – visszatekintés

ALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Új Almádi Újság

A címadó évforduló alkalmából, a városi ünnepségre jelent meg 
a régi Almádi Újság új változata az Új Almádi Újság. Az ünnepsé-
gen minden széken megtalálták a résztvevők a „mutatványszámot”, 
amelyet Veszeli Lajos barátunk, mint az ünnepség főrendezője, he-
lyeztetett oda.

A nyolcoldalas, heti „idénylapot” a korabeli hírek szerint szívesen 
fogadta a nyaraló közönség. Ennek ellenére nyolc alkalommal je-
lent meg, 1904. júliusban és augusztusban. A jelzett szándék ellené-
re sem olvashatta a közönség a következő években.

A 110 évvel ezelőtt megjelent hetilap folytatása a most 25. 
éves „születésnapját” ünnepelő havilap. Aki megőrizte a mutat-
ványszámot tapasztalhatja, hogy a nyolcoldalas, nagyon egysze-
rű kivitelű lap 16, néha 20 oldalas, teljes egészében színes kiad-
vány lett. A rend kedvéért említjük meg, hogy a 2006. októbe-
ri különszámot is figyelembe véve a 311-ik példányt lapozza a 
tisztelt olvasó.

A történethez még annyit hozzá kell tenni, az Almádiért Közala-
pítvány 1999 évben, reprint kiadásban megjelentette az eredeti új-
ságot. Tekintettel arra, hogy a korabeli nyomdai lehetőségek jobb 
minőséget nem adtak,

Véghely emlékpad

Lapunk legutóbbi számában említettük, hogy 100 éve avatták fel 
a Véghely emlékpadot, az 1902 évben alapított Almádi Kör kezde-
ményezésére. A meghívó alább látható.

A meghívó címoldalán látszik, hogy az Almádi kör meghívá-
sa lénygében három településre korlátozódott. Külön érdekessége, 
hogy az ünnepelt Véghely Dezső azonos nevű fiának szól, aki egyéb-
ként az Almádi Kör oszlopos tagja volt. A család Veszprémben élt, 
de a címzett Budapesten dolgozott és lakott, ezért tűnik furcsának 
a címzés.                     

Balatoni Szövetség

Az 1800-as évek végén többszörösen felmerült a gondolat és meg-
fogalmazódott az  igény,  hogy a már  működő egyesületek és szer-
vezetek egy szervezetbe tömörüljenek. 1904. március 19-én a buda-
pesti Royal Szálló magyar szobájába Siófok és Almádi község fürdő-
konferenciát hívtak össze.

Dr. Óvári Ferenc országgyűlési képviselő vetette fel itt, hogy meg 
kellene alakítani a Balatonmelléki Fürdők Szövetségét. A jelenlevők 
között nagy tetszést aratott az elgondolás és mindjárt el is határoz-
ták megvalósítását.

Felkérték dr. Perger Ferencet, dr. Fittler Dezsőt, Lingl Valériánt, 
dr. Szaploncai Manót és Várady Gyulát, hogy Óvári elnöklete alatt 
alakítsanak bizottságot az alapszabályok kidolgozására. Egyúttal azt 
is elhatározták, hogy a nyár elején Siófokon alakuló közgyűlést tar-
tanak. A Royal Szállóban tartott értekezleten egyébként 27 személy 
volt jelen, Bélaváry-Burchard Konrád főrendiházi tag elnöki közre-
működése mellett tanácskoztak.

Sok érdekelt közreműködése és szakemberek előadásai mellett, 
különböző témában egyeztetéseket tartottak. Ilyen előzmények 
után, 1904. augusztus 11-én következett el a nagyjelentőségű ese-
mény, a Balatoni Szövetség megalakítása. A szövetség céljául tűzte ki 
a balatoni fürdőélet fejlesztését, a fürdők közös érdekének megóvá-
sát és általában a Balaton-parti gyarapodás előmozdítását. 

A szövetség tiszteletbeli elnökévé Széchenyi Imre grófot választot-
ták meg.  Az egyik alelnök dr. Óvári Ferenc lett, aki elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a Balatoni Szövetség megalakításában, valamint 
az előkészítő munkában.

A 110 éve alakult, majd 1989-ben újjáalakult szövetség, ma is 
munkálkodik az eredeti, valamint a napjainknak megfelelő céljai-
nak megvalósításán.

1914 évi határleírás

 Már több alkalommal említettük a határleírások, korábbi elne-
vezéssel határjárások, jelentőségét, mint a birtoktestek határainak 
rögzítését. Tulajdonképpen a mai telekkönyvi bejegyzések „ősének” 
foghatjuk fel. Az utolsó ilyen volt az 1914 évi határjárás, amikor az 
egyes pontokat faragott almádi vöröskő határjelekkel rögzítették. 
Ilyen kő jelekkel még ma is találkozhatunk, főleg erdős helyeken.

Bizonyára sokan emlékeznek az 1970 körüli években, a város kü-
lönböző pontjaim, a járdákon látható fehér felfestésre, benne egy 
fém csappal. Ezek a jelek a korszerű, légi térképezés fix pontjai vol-
tak és elsősorban külterületen az 1914 évi jelekre támaszkodtak.

Az 1914 évi határleírás térképe. A két vastag vonal a vasutat jel-
zi.  A Balatonalmádi felirat a „Balatonban” van, ugyanis a közsé-
gekhez jelentős vízterület tartozott. E terület határai, egyrészt a 
Vörösberény-Almádi határvonal vízbeni folytatása, másrészt az 
Alsóőrs-Almádi vízi látszik.

Vasúti szerencsétlenség

A meghívó másik oldalán olvasható laudáció részletesen méltatja 
Véghely Dezső „Veszprém Vármegye alispánja” Almádi érdekében 
kifejtett munkásságát. Nem csak mint „hivatalnok” tevékenykedett, 
hanem jelentős tudományos munkát is végzett a Magyar Történe-
ti Társulat tagjaként.

Nagyon sokat tett Almádi fejlesztésében, mint Almádi birtokos. 
Korai halála minden vonatkozásban nagy veszteség volt. Emlékére 
készült alkotás eredeti helyén a Szent Erzsébet ligetben áll.

Ez a szerencsétlenség is 100 évvel ezelőtt, 1914-ben történt, Fűz-
fő és Kenese között. Akkor még Vörösberény Kenesével volt hatá-
ros, így beletartozik Balatonalmádi város történetébe a nem pozitív 
jelentőségű esemény.

A városi rang 25 éves, a visszatekintés 100-110 évre szól. Közte el-
telt időszak a mindennapok története.

    Schildmayer Ferenc
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tak és elsősorban külterületen az 1914 évi jelekre támaszkodtak.

Az 1914 évi határleírás térképe. A két vastag vonal a vasutat jel-
zi.  A Balatonalmádi felirat a „Balatonban” van, ugyanis a közsé-
gekhez jelentős vízterület tartozott. E terület határai, egyrészt a 
Vörösberény-Almádi határvonal vízbeni folytatása, másrészt az 
Alsóőrs-Almádi vízi látszik.

Vasúti szerencsétlenség

A meghívó másik oldalán olvasható laudáció részletesen méltatja 
Véghely Dezső „Veszprém Vármegye alispánja” Almádi érdekében 
kifejtett munkásságát. Nem csak mint „hivatalnok” tevékenykedett, 
hanem jelentős tudományos munkát is végzett a Magyar Történe-
ti Társulat tagjaként.

Nagyon sokat tett Almádi fejlesztésében, mint Almádi birtokos. 
Korai halála minden vonatkozásban nagy veszteség volt. Emlékére 
készült alkotás eredeti helyén a Szent Erzsébet ligetben áll.

Ez a szerencsétlenség is 100 évvel ezelőtt, 1914-ben történt, Fűz-
fő és Kenese között. Akkor még Vörösberény Kenesével volt hatá-
ros, így beletartozik Balatonalmádi város történetébe a nem pozitív 
jelentőségű esemény.

A városi rang 25 éves, a visszatekintés 100-110 évre szól. Közte el-
telt időszak a mindennapok története.

    Schildmayer Ferenc
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ÉrtéktárÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az anyagból kiderül, 
hogy 2013. év a folyamatos és gyökeres változás éve volt az ön-
kormányzatok és a közös hivatal számára. A járásszékhely funkci-
óval, a járási hivatal kialakításával, a közös önkormányzat alapítá-
sával együtt járó átalakítások kiemelkedően nagy munkaterhet je-
lentettek az önkormányzati hivatal dolgozóinak. A tetemes és gyors 
adatszolgáltatási igény, amit a közigazgatás átalakítása hozott, az ak-
tuális teendők hátrébb sorolását eredményezte. Nehezítette a napi 
munkát a jogszabály alkotás és jogszabály-módosítások alig követ-
hető tömege. Ezzel együtt az önkormányzati hivatal dolgozói jól al-
kalmazkodtak a változásokhoz, a – széles tárgykörű, speciális ágazati 
és általános – feladataikat színvonalasan ellátták. A képviselő-testü-
letek és a bizottságok tagjai és a közös hivatal közötti kapcsolatra az 
együttműködés jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös 
célok, problémák és adott feladatok megoldásához. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetését, melynek főösszege közel 2 milliárd 655 millió forint. Ez 
az előző évihez képest 30 %-os növekedést mutat.  

Balatonalmádi helyi értékeit népszerűsítő kiadvány megjelenteté-
sére kiírt pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. A ma-
ximálisan elnyerhető összeg 3 millió forint. A Helyi Értéktár Bizott-
ság megalkotta a helyi értékek jegyzékét, amely alapjául szolgálhat a 
város értékeit terjesztő kiadvány elkészítéséhez.

Jogszabályi kötelezettségből eredően megalkotta a képviselő-tes-
tület az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szó-
ló rendeletét, mely elsősorban a településen tevékenykedő civil szer-
vezeteket érinti. E rendelet szabályozza, hogy milyen módon, for-
mában kaphatnak támogatást, tevékenységüket segítő, illetve azzal 
összefüggő célra.

Törvényi szabályozásnak tett eleget a képviselő-testület azzal, hogy 
módosította az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és 
a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben a 
belső ellenőrzési feladat ellátás szabályait részletesen rögzítették.

Módosította a képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormány-
zatával a közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló meg-
állapodást, valamint megalkotta a közös önkormányzati hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők Etikai Kódexét is. 

Döntött a képviselő-testület a költségvetésben szereplő média tá-
mogatási keret felosztásáról. Az Öböl TV Kft. és a Vesz-Pannon 
Média Kft. (Regina TV) a forrásból 55-45 %-os arányban része-
sül, mely az év márciustól decemberig terjedő időszakára összesen 
4 millió forint.

Fekti Veronika, Balatonalmádiban élő és alkotó festőművész in-
gyenesen felajánlotta az önkormányzatnak a „Lujza-villa” című al-
kotását. A festményt örömmel fogadta a képviselő-testület, a város-
házán jól látható helyen kívánják elhelyezni.

Az önkormányzat, mint alapító tulajdonos, módosította a Bala-
tonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. alapító okiratát, hozzájárulva ezzel a non-profit kft. közhasznú-
sági nyilvántartásba vételéhez, megállapította az ügyvezető igazgató 
megbízási díját 2014-re vonatkozóan és jóváhagyta a Kft. javadal-
mazási szabályzatát is.

Elfogadta a Képviselő-testület az Integrált Városfejlesztési Straté-
gia 2013. évi hatályosulásáról szóló beszámolót, és ezzel egyidejű-
leg támogatta a Kürt és a Vöröshegyi utcával szomszédos külterüle-
ti (zártkerti) ingatlanok belterületbe vonását.

A központi költségvetésből vissza nem térítendő támogatásban 
részesülhetnek az adósságkonszolidációban részt nem vett települé-

Választási közlemény II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdése alapján a helyi szavazatszámláló bizottság három tag-
ját és póttagjait Balatonalmádi Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 38/2014. (II. 27.) Ö. határozatával megválasztotta. 

Az újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai és 
póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését 
követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart.

A balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok rendes tagjai:
Lehoczky Balázs, Kertész Gabriella, Takáts Hajnalka Emese 
Kirchkeszner Ildikó, Czetli Teréz, Bors Milán 
Sári János, Siklósi Lajos, Kócs Lajos György 
Cziráki Erzsébet, Eősze Beáta, Bozzay Barna 
Rehák Gézáné, Vajainé Majbó Judit, Lefler Endre 
Mester Ferenc, Szecsődi Imre, Lehóczki János 
Boda Zoltán Tiborné, Rácz Veronika, Földesi Gizella 
Risányi Erzsébet, Bakonyvári Orsolya, Tál Magdolna 

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Orbán Dénes, Oszlár Tamásné 
Gurszky János, Tóth Mária 
Haluskay Katalin, Kardos Anita Krisztina 
Molnár Rita, Fekete Zoltán 
Koszteczky Bence, Kovács Norbert 
dr. Sinka Lászlóné, dr. Novotny Júlia Viola, Fekete László 
Bakonyváriné Radványi Ilona, Franczia Zsolt Józsefné 
Simon Éva, Felczán Erzsébet 

A nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazat-
számláló bizottsága rendes tagjai: 

Dankó Friderika, Nádasi Ágnes Csilla, Ferenczi Katalin Erzsébet, 
Mester István, Némethné Hollender Éva  balatonalmádi lakosok. 

dr. Hoffmann Gyöngyi 
helyi választási iroda vezető 

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság 

olvasóit. Minden számban felteszünk három helytörténettel kap-
csolatos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia 
könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk ön is és ismerje meg job-
ban Balatonalmádit!

XI. forduló:
Ki volt Rákosi Jenő? Ki volt Lord Rothermere? Ki volt Mester Ferenc?
A helyes válaszokat 2014. március 25-ig a Pannónia könyvtárá-

ba kérjük leadni. A válaszok elbírálását 2014. április 18-án, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalko-
zásán tartjuk.

A XI. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond? 1737-ben szüle-

tett és 1809-ben hunyt el. Elődei 1631-ben nemességet kaptak II. 
Ferdinándtól és ekkor költöztek Horvátországból a Vas megyei 
Répceszentgyörgyre az uradalomba. Ekkor vették fel a Szentgyörgyi 
előnevet. 1760-as évek első felétől 1796-ig bérelte a vörösberényi 

uradalmat a tanulmányi alapból. Ez időben épült a hatalmas mag-
tár, a mai volt Borok Háza. Szentgyörgyi Horváth Zsigmond szabad-
kőművesként a régió nagymestere volt, továbbá nemesi testőr, csá-
szári és királyi kamarás, udvari tanácsos és békési főispán. 

Ki volt Laposa Dániel? 1828-ban született és 1885-ben hunyt el 
Vörösberényben. 1848/49-es honvéd hadnagy. 1867-ben jött vá-
lasztás útján Szentantalfáról Vörösberénybe református lelkésznek. 
1881-ben megalakítják a Magyar Olvasóegyletet Németh János ró-
mai katolikus kántortanítóval a Községházán. Ma ebben az épület-
ben működik a posta és a gyermekorvosi rendelő. 19 éves lelkészi 
szolgálat után elhunyt, sírja a vörösberényi temetőben található. 

Ki volt Takács Imre? 1859-ben született Vörösberényben és 1929-
ben hunyt el. 1889-től 1924-ig töltötte be a katolikus kántortanítói 
tisztséget, valamint Vörösberény község pénztárnoki posztját. 1910-
ben alapítják Joó János plébánossal a Katolikus Olvasókört, melyet 
1915-től Gyöngyösi Imre plébánossal közösen vezetnek 1924-ig. 

IX. forduló nyertese: Rajnai Kálmánné. 
Gratulálunk a nyertesnek.

Helyi értékeink

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága által a mai napon elfo-
gadott helyi értékek jegyzéke:

1. Balatonalmádi templomok
1.1. Erődített református templom
1.2. Szent Ignác templom (Kolostor és magtárépülettel együtt)
1.3. Szent Imre templom
1.4. Szent Margit templom
1.5. Angyalos Boldogasszony kápolna
2. Szent Jobb kápolna
3. Épített szakrális kisemlékek
3.1. Nepomuki Szent János szobor
3.2. Út menti kőkeresztek (Fehérkereszt, Bajcsy-Zsilinszky u., 

Pinkóczi u., stb) 
4. Épített kisemlékek, szobrok
4.1. Irredenta örökmécses
4.2. Rákóczi szobor
4.3. Kossuth szobor
4.4. Petőfi szobor
4.5. Kompolthy emlékoszlop
4.6. Véghely emlékpad
5. „Kézfogás” Európa szoborpark
6. Györgyi Dénes életműve különös tekintettel Balatonalmádi-

ban megvalósult terveire
6.1. Györgyi Dénes Általános Iskola
6.2. Györgyi villa (MTA Üdülő)
6.3. Hősi emlékmű
6.4. Pannónia villa
7. Váth János munkássága
8. Vajkai Aurél munkássága
9. Bucsy Balázs sportteljesítménye
10. Szabó Pékség kenyere
11. Almádi Cimbora Klub
12. Gombfoci
13. Szent Erzsébet liget - Öregpark
14. Köcsi-tó tanösvény
15. Vöröshomokkő tanösvény
16. Vöröshomokkő fejtés és vöröshomokkő faragás emlékei

Tisztelt Almádi Polgárok!

Az Új Almádi Újság (2013. szeptember 3. és 8. oldal) olvasóiként 
önök már értesülhettek arról, hogy Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának képviselő-testületének határozata alapján 2013-ban  
– összhangban a Magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. Törvény 1§ (1) bekezdés j) pontjában foglal-
takkal, az ország más településeihez hasonlóan – megalakult a Bala-
tonalmádi Városi Értéktár Bizottság. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, Balatonalmádi polgárait, hogy a Vá-
rosi Értéktár Bizottság megkezdte munkáját és az első lépések egyi-
keként, a tisztelt lakossághoz fordul, részben, hogy tevékenységéről 
mielőbb a nyilvánosság előtt számot adjon, részben, hogy a lakossá-
got is bevonja a helyi értékek feltárásban.

A rendelkezésre álló ismeretek alapján a Városi Értéktár Bizottság 
eddigi ülésein áttekintette azokat a helyi értékeket, melyek alapját ké-
pezhetik egy folyamatosan fejleszthető, bővíthető Értéktár Adatbázis-
nak. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, a Honismereti és 
Városszépítő Kör és a Hungarikum Klub adatai és javaslatai alapján 
a 2014. február 24-én megtartott ülésen a Városi Értéktár Bizottság 
egyhangú határozatával az induló adatbázisba vett 17 helyi, nemze-
ti értéket. A bizottság arról is döntött, hogy pályázati lehetőségekkel 
élve törekszik segítséget nyújtani mind a helyi értékek fölkutatásában, 
földolgozásában, mind pedig azok közzétételében, publikálásában. 

A Városi Értéktár Bizottság azzal a kéréssel fordul Balatonalmádi 
lakosságához, hogy a különböző szakterületeken (agrár- és élelmi-
szergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műsza-
ki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, tu-
rizmus és vendéglátás) való ismereteivel járuljon hozzá az adatbázis, 
illetve a települési értéktár minél teljesebbé tételéhez.

Javaslatot személy, intézmény, szervezet, vállalkozás tehet a jog-
szabály által meghatározott formanyomtatványon, melynek beszer-
zésében és kitöltésében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
munkatársai segítséget nyújtanak. A beérkezett javaslatokról az Ér-
téktár Bizottság dönt, s határozatáról írásban értesíti a javaslattevőt. 
Elfogadó döntés esetén a városi értéktárba felvett helyi érték adatait 
a bizottság közzéteszi az önkormányzat honlapján.

Kérjük és várjuk a tisztelt lakosság, Balatonalmádi polgárainak javas-
latait, hogy minél gazdagabb értéktárral mutassuk föl sokszínű helyi, 
nemzeti értékeinket és öregbítsük városunk hírnevét. Dr. Gráfik Imre

si önkormányzatok, így Balatonalmádi is. A település esetében a tá-
mogatás maximális mértéke lakosságszáma alapján 181 millió forint 
lehet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatra benyúj-
tandó fejlesztésekről márciusban, rendkívüli ülés keretében dönt. 

A Humán Bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskör-
ében döntött a napköziotthonos óvodák nyári zárva tartási rendjé-
ről. E szerint az óvodák a korábbi évekhez hasonló nyitva tartással 
működnek az idei nyár folyamán is. A tájékoztatót a szülők megta-
lálják minkét óvodában és az intézmény honlapján. 

A Humán Bizottság jóváhagyta a napköziotthonos óvodák és a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár szervezeti és működé-
si szabályzatának módosítást illetve a közművelődési és könyvtáros 
szakemberek hétéves továbbképzési- és éves beiskolázási tervet is. A 
bizottság saját hatáskörében elfogadta a sportegyesületek 2013. év-
ben normatív támogatási rendszer keretében kapott támogatásaik 
felhasználásáról szóló beszámolót.

Különszám
Az Új Almádi Újság áprilisi száma a „25 éve város Balatonalmádi” 

tematikájú különszám lesz. A szokásos tartalommal a május elején 
megjelenő összevont április-májusi szám jelentkezik.
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ÉrtéktárÖnkormányzat
A képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület elfogadta a Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Az anyagból kiderül, 
hogy 2013. év a folyamatos és gyökeres változás éve volt az ön-
kormányzatok és a közös hivatal számára. A járásszékhely funkci-
óval, a járási hivatal kialakításával, a közös önkormányzat alapítá-
sával együtt járó átalakítások kiemelkedően nagy munkaterhet je-
lentettek az önkormányzati hivatal dolgozóinak. A tetemes és gyors 
adatszolgáltatási igény, amit a közigazgatás átalakítása hozott, az ak-
tuális teendők hátrébb sorolását eredményezte. Nehezítette a napi 
munkát a jogszabály alkotás és jogszabály-módosítások alig követ-
hető tömege. Ezzel együtt az önkormányzati hivatal dolgozói jól al-
kalmazkodtak a változásokhoz, a – széles tárgykörű, speciális ágazati 
és általános – feladataikat színvonalasan ellátták. A képviselő-testü-
letek és a bizottságok tagjai és a közös hivatal közötti kapcsolatra az 
együttműködés jellemző, ami nagyban hozzájárul a felmerülő közös 
célok, problémák és adott feladatok megoldásához. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetését, melynek főösszege közel 2 milliárd 655 millió forint. Ez 
az előző évihez képest 30 %-os növekedést mutat.  

Balatonalmádi helyi értékeit népszerűsítő kiadvány megjelenteté-
sére kiírt pályázat benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. A ma-
ximálisan elnyerhető összeg 3 millió forint. A Helyi Értéktár Bizott-
ság megalkotta a helyi értékek jegyzékét, amely alapjául szolgálhat a 
város értékeit terjesztő kiadvány elkészítéséhez.

Jogszabályi kötelezettségből eredően megalkotta a képviselő-tes-
tület az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szó-
ló rendeletét, mely elsősorban a településen tevékenykedő civil szer-
vezeteket érinti. E rendelet szabályozza, hogy milyen módon, for-
mában kaphatnak támogatást, tevékenységüket segítő, illetve azzal 
összefüggő célra.

Törvényi szabályozásnak tett eleget a képviselő-testület azzal, hogy 
módosította az önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és 
a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyben a 
belső ellenőrzési feladat ellátás szabályait részletesen rögzítették.

Módosította a képviselő-testület a Felsőörs Község Önkormány-
zatával a közös önkormányzati hivatal működtetéséről szóló meg-
állapodást, valamint megalkotta a közös önkormányzati hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők Etikai Kódexét is. 

Döntött a képviselő-testület a költségvetésben szereplő média tá-
mogatási keret felosztásáról. Az Öböl TV Kft. és a Vesz-Pannon 
Média Kft. (Regina TV) a forrásból 55-45 %-os arányban része-
sül, mely az év márciustól decemberig terjedő időszakára összesen 
4 millió forint.

Fekti Veronika, Balatonalmádiban élő és alkotó festőművész in-
gyenesen felajánlotta az önkormányzatnak a „Lujza-villa” című al-
kotását. A festményt örömmel fogadta a képviselő-testület, a város-
házán jól látható helyen kívánják elhelyezni.

Az önkormányzat, mint alapító tulajdonos, módosította a Bala-
tonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit 
Kft. alapító okiratát, hozzájárulva ezzel a non-profit kft. közhasznú-
sági nyilvántartásba vételéhez, megállapította az ügyvezető igazgató 
megbízási díját 2014-re vonatkozóan és jóváhagyta a Kft. javadal-
mazási szabályzatát is.

Elfogadta a Képviselő-testület az Integrált Városfejlesztési Straté-
gia 2013. évi hatályosulásáról szóló beszámolót, és ezzel egyidejű-
leg támogatta a Kürt és a Vöröshegyi utcával szomszédos külterüle-
ti (zártkerti) ingatlanok belterületbe vonását.

A központi költségvetésből vissza nem térítendő támogatásban 
részesülhetnek az adósságkonszolidációban részt nem vett települé-

Választási közlemény II.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) 

bekezdése alapján a helyi szavazatszámláló bizottság három tag-
ját és póttagjait Balatonalmádi Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 38/2014. (II. 27.) Ö. határozatával megválasztotta. 

Az újonnan megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai és 
póttagjai mandátuma a következő általános választás kitűzését 
követően megválasztott bizottság alakuló üléséig tart.

A balatonalmádi szavazatszámláló bizottságok rendes tagjai:
Lehoczky Balázs, Kertész Gabriella, Takáts Hajnalka Emese 
Kirchkeszner Ildikó, Czetli Teréz, Bors Milán 
Sári János, Siklósi Lajos, Kócs Lajos György 
Cziráki Erzsébet, Eősze Beáta, Bozzay Barna 
Rehák Gézáné, Vajainé Majbó Judit, Lefler Endre 
Mester Ferenc, Szecsődi Imre, Lehóczki János 
Boda Zoltán Tiborné, Rácz Veronika, Földesi Gizella 
Risányi Erzsébet, Bakonyvári Orsolya, Tál Magdolna 

A szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Orbán Dénes, Oszlár Tamásné 
Gurszky János, Tóth Mária 
Haluskay Katalin, Kardos Anita Krisztina 
Molnár Rita, Fekete Zoltán 
Koszteczky Bence, Kovács Norbert 
dr. Sinka Lászlóné, dr. Novotny Júlia Viola, Fekete László 
Bakonyváriné Radványi Ilona, Franczia Zsolt Józsefné 
Simon Éva, Felczán Erzsébet 

A nemzetiségi önkormányzati képviselő választás szavazat-
számláló bizottsága rendes tagjai: 

Dankó Friderika, Nádasi Ágnes Csilla, Ferenczi Katalin Erzsébet, 
Mester István, Némethné Hollender Éva  balatonalmádi lakosok. 

dr. Hoffmann Gyöngyi 
helyi választási iroda vezető 

Ki mit tud Almádiról?
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra hívja az Almádi Újság 

olvasóit. Minden számban felteszünk három helytörténettel kap-
csolatos kérdést. A játékos kedvű olvasók a válaszokat a Pannónia 
könyvtárában adhatják le. Játsszon velünk ön is és ismerje meg job-
ban Balatonalmádit!

XI. forduló:
Ki volt Rákosi Jenő? Ki volt Lord Rothermere? Ki volt Mester Ferenc?
A helyes válaszokat 2014. március 25-ig a Pannónia könyvtárá-

ba kérjük leadni. A válaszok elbírálását 2014. április 18-án, pénte-
ken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klubfoglalko-
zásán tartjuk.

A XI. forduló helyes megoldásai:
Ki volt Szentgyörgyi Horváth Zsigmond? 1737-ben szüle-

tett és 1809-ben hunyt el. Elődei 1631-ben nemességet kaptak II. 
Ferdinándtól és ekkor költöztek Horvátországból a Vas megyei 
Répceszentgyörgyre az uradalomba. Ekkor vették fel a Szentgyörgyi 
előnevet. 1760-as évek első felétől 1796-ig bérelte a vörösberényi 

uradalmat a tanulmányi alapból. Ez időben épült a hatalmas mag-
tár, a mai volt Borok Háza. Szentgyörgyi Horváth Zsigmond szabad-
kőművesként a régió nagymestere volt, továbbá nemesi testőr, csá-
szári és királyi kamarás, udvari tanácsos és békési főispán. 

Ki volt Laposa Dániel? 1828-ban született és 1885-ben hunyt el 
Vörösberényben. 1848/49-es honvéd hadnagy. 1867-ben jött vá-
lasztás útján Szentantalfáról Vörösberénybe református lelkésznek. 
1881-ben megalakítják a Magyar Olvasóegyletet Németh János ró-
mai katolikus kántortanítóval a Községházán. Ma ebben az épület-
ben működik a posta és a gyermekorvosi rendelő. 19 éves lelkészi 
szolgálat után elhunyt, sírja a vörösberényi temetőben található. 

Ki volt Takács Imre? 1859-ben született Vörösberényben és 1929-
ben hunyt el. 1889-től 1924-ig töltötte be a katolikus kántortanítói 
tisztséget, valamint Vörösberény község pénztárnoki posztját. 1910-
ben alapítják Joó János plébánossal a Katolikus Olvasókört, melyet 
1915-től Gyöngyösi Imre plébánossal közösen vezetnek 1924-ig. 

IX. forduló nyertese: Rajnai Kálmánné. 
Gratulálunk a nyertesnek.

Helyi értékeink

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága által a mai napon elfo-
gadott helyi értékek jegyzéke:

1. Balatonalmádi templomok
1.1. Erődített református templom
1.2. Szent Ignác templom (Kolostor és magtárépülettel együtt)
1.3. Szent Imre templom
1.4. Szent Margit templom
1.5. Angyalos Boldogasszony kápolna
2. Szent Jobb kápolna
3. Épített szakrális kisemlékek
3.1. Nepomuki Szent János szobor
3.2. Út menti kőkeresztek (Fehérkereszt, Bajcsy-Zsilinszky u., 

Pinkóczi u., stb) 
4. Épített kisemlékek, szobrok
4.1. Irredenta örökmécses
4.2. Rákóczi szobor
4.3. Kossuth szobor
4.4. Petőfi szobor
4.5. Kompolthy emlékoszlop
4.6. Véghely emlékpad
5. „Kézfogás” Európa szoborpark
6. Györgyi Dénes életműve különös tekintettel Balatonalmádi-

ban megvalósult terveire
6.1. Györgyi Dénes Általános Iskola
6.2. Györgyi villa (MTA Üdülő)
6.3. Hősi emlékmű
6.4. Pannónia villa
7. Váth János munkássága
8. Vajkai Aurél munkássága
9. Bucsy Balázs sportteljesítménye
10. Szabó Pékség kenyere
11. Almádi Cimbora Klub
12. Gombfoci
13. Szent Erzsébet liget - Öregpark
14. Köcsi-tó tanösvény
15. Vöröshomokkő tanösvény
16. Vöröshomokkő fejtés és vöröshomokkő faragás emlékei

Tisztelt Almádi Polgárok!

Az Új Almádi Újság (2013. szeptember 3. és 8. oldal) olvasóiként 
önök már értesülhettek arról, hogy Balatonalmádi Város Önkor-
mányzatának képviselő-testületének határozata alapján 2013-ban  
– összhangban a Magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról 
szóló 2012. évi XXX. Törvény 1§ (1) bekezdés j) pontjában foglal-
takkal, az ország más településeihez hasonlóan – megalakult a Bala-
tonalmádi Városi Értéktár Bizottság. 

Tájékoztatjuk olvasóinkat, Balatonalmádi polgárait, hogy a Vá-
rosi Értéktár Bizottság megkezdte munkáját és az első lépések egyi-
keként, a tisztelt lakossághoz fordul, részben, hogy tevékenységéről 
mielőbb a nyilvánosság előtt számot adjon, részben, hogy a lakossá-
got is bevonja a helyi értékek feltárásban.

A rendelkezésre álló ismeretek alapján a Városi Értéktár Bizottság 
eddigi ülésein áttekintette azokat a helyi értékeket, melyek alapját ké-
pezhetik egy folyamatosan fejleszthető, bővíthető Értéktár Adatbázis-
nak. A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, a Honismereti és 
Városszépítő Kör és a Hungarikum Klub adatai és javaslatai alapján 
a 2014. február 24-én megtartott ülésen a Városi Értéktár Bizottság 
egyhangú határozatával az induló adatbázisba vett 17 helyi, nemze-
ti értéket. A bizottság arról is döntött, hogy pályázati lehetőségekkel 
élve törekszik segítséget nyújtani mind a helyi értékek fölkutatásában, 
földolgozásában, mind pedig azok közzétételében, publikálásában. 

A Városi Értéktár Bizottság azzal a kéréssel fordul Balatonalmádi 
lakosságához, hogy a különböző szakterületeken (agrár- és élelmi-
szergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műsza-
ki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, tu-
rizmus és vendéglátás) való ismereteivel járuljon hozzá az adatbázis, 
illetve a települési értéktár minél teljesebbé tételéhez.

Javaslatot személy, intézmény, szervezet, vállalkozás tehet a jog-
szabály által meghatározott formanyomtatványon, melynek beszer-
zésében és kitöltésében a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
munkatársai segítséget nyújtanak. A beérkezett javaslatokról az Ér-
téktár Bizottság dönt, s határozatáról írásban értesíti a javaslattevőt. 
Elfogadó döntés esetén a városi értéktárba felvett helyi érték adatait 
a bizottság közzéteszi az önkormányzat honlapján.

Kérjük és várjuk a tisztelt lakosság, Balatonalmádi polgárainak javas-
latait, hogy minél gazdagabb értéktárral mutassuk föl sokszínű helyi, 
nemzeti értékeinket és öregbítsük városunk hírnevét. Dr. Gráfik Imre

si önkormányzatok, így Balatonalmádi is. A település esetében a tá-
mogatás maximális mértéke lakosságszáma alapján 181 millió forint 
lehet. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a pályázatra benyúj-
tandó fejlesztésekről márciusban, rendkívüli ülés keretében dönt. 

A Humán Bizottság a képviselő-testülettől átruházott hatáskör-
ében döntött a napköziotthonos óvodák nyári zárva tartási rendjé-
ről. E szerint az óvodák a korábbi évekhez hasonló nyitva tartással 
működnek az idei nyár folyamán is. A tájékoztatót a szülők megta-
lálják minkét óvodában és az intézmény honlapján. 

A Humán Bizottság jóváhagyta a napköziotthonos óvodák és a 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár szervezeti és működé-
si szabályzatának módosítást illetve a közművelődési és könyvtáros 
szakemberek hétéves továbbképzési- és éves beiskolázási tervet is. A 
bizottság saját hatáskörében elfogadta a sportegyesületek 2013. év-
ben normatív támogatási rendszer keretében kapott támogatásaik 
felhasználásáról szóló beszámolót.

Különszám
Az Új Almádi Újság áprilisi száma a „25 éve város Balatonalmádi” 

tematikájú különszám lesz. A szokásos tartalommal a május elején 
megjelenő összevont április-májusi szám jelentkezik.
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Választási tájékoztatóVálasztási tájékoztató
Választási  közlemény I.

A 2014. évi  országgyűlési képviselők választását a köztársasági el-
nök 2014. április 6. napjára tűzte ki. 

106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben válasz-
tunk meg, 93 országos listás mandátum kerül kiosztásra (pártlistára 
és nemzetiségi listára leadott szavazatok alapján). 

Balatonalmádi a Veszprém megyei 2. számú országgyűlési egyéni 
választókerülethez tartozik, székhelye Balatonfüred.

A választás kitűzését követően összeállított szavazóköri névjegy-
zék szerint Balatonalmádiban a választójoggal rendelkező polgárok 
száma: 7879.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szava-
zóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda „Értesí-
tő” megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 
2014. február 17-ig. (A választópolgár – ha valamilyen okból nem 
kapta meg az értesítőt, az megsemmisült vagy elveszett – a helyi vá-
lasztási irodától új értesítőt igényelhet). 

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. április 4. 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő – adatait a He-
lyi Választási Iroda (Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1.)   
földszint 6. irodájában az informatikai rendszerhez kötött monito-
ron.  

Az ajánlásról. Az egyéni választókerületben egyéni jelölt az a ter-
mészetes személy lehet (párt jelöltjeként, két vagy több párt közös 
jelöltjeként, független jelöltként), aki legalább 500 választópolgár 
ajánlását összegyűjtötte. Jelöltet ajánlani hitelesített ajánlóíven lehet 
(az ajánló választópolgár neve, anyja neve, lakcíme, személyi azono-
sítója adatai megadásával és az ív saját kezű aláírásával)  2014. feb-
ruár 17–március 3 között. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogo-
sult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Egy válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Országos nemzetiségi listaajánlás. Nemzetiségi listát csak a jelö-
lő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkor-
mányzat állíthat. Feltétele, hogy a névjegyzékben az adott nemzeti-
ségi választópolgárként az országgyűlési választásra is kiterjedő ha-
tállyal szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de leg-
feljebb 1500 ajánlás összegyűjtése.

Az ajánlás folyamata és határideje megegyezik az egyéni választó-
kerületi jelöltek ajánlásával, azzal a különbséggel, hogy nemzetiségi 
listát csak az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal nemzeti-
ségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat.

A szavazás helye Magyarországon. A választópolgár az Értesítőn 
feltüntetett szavazókörben szavazhat. (A 8 balatonalmádi szavazó-
körhöz tartozó utcajegyzék – a legutóbb lebonyolított választáshoz 
képest  –  Balatonalmádiban nem változott.)

Szavazás átjelentkezéssel. Ha a választópolgár Magyarországon, 
de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a választás napján, ott  
átjelentkezéssel szavazhat.

Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a bejelentett 
tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodában lehet be-
nyújtani legkésőbb 2014. április 4-én, pénteken 16 óráig. 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába nyújtható be úgy, hogy április 4-én a helyi választási 
irodához megérkezzen. Átjelentkezési kérelem nyomtatvány letölthe-
tő a www.valasztas.hu honlapról. A kérelemnek a választópolgár neve, 
születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója adato-
kon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését (Buda-
pest esetén kerületet is), ahol a választópolgár szavazni kíván. 

Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügy-
félkapun keresztül történő benyújtására is. Ez esetben az informa-
tikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az illetékes vá-
lasztási irodához. 

Fontos! A HVI nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetle-
nül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. 
(A felvételről értesítést kap a választópolgár.) 

Az átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti egyéni jelöltekre lehet 
szavazni!

Átjelentkezési kérelmet nyújthat be ugyanazon településen be-
lül másik – mozgáskorlátozottak számára kialakított, akadálymen-
tes – szavazókörbe történő szavazáshoz az a választópolgár, aki fo-
gyatékossága vagy egészségi állapota miatt mozgásában korláto-
zott.

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4. sz. (Pannónia Kulturális Központ felső szint) 

Szavazás külföldön. Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő vá-
lasztópolgár  a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagy-
követségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érde-
kében a lakcíme szerinti jegyzőnél kérnie kell a külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 
óráig.  

A kérelem benyújtható a lakóhely szerinti illetékes helyi választá-
si irodában személyesen vagy levélben úgy, hogy az legkésőbb 2014. 
március 29-én 16.00 óráig a választási irodába megérkezzen és mód 
van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügyfélka-
pun keresztül történő benyújtására is. Kérelem nyomtatvány kér-
hető a helyi választási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlap-
ról. (Ugyanitt lehet tájékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor 
lehet szavazni.) 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési he-
lye, anyja neve, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell 
annak külképviseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. Meg lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), 
ha nem a lakcímükre, hanem más értesítési címre kérik megkülde-
ni az értesítést a kérelem elbírálásáról. Külképviseleten a választó-
polgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szava-
zólapján szavazhat. 

Mozgóurna igénylése. Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota (illetve fogyaté-
kossága) miatt, vagy fogvatartása miatt akadályozott, mozgóurnát 
igényelhet. Mozgóurnát 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig a 
helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasár-
nap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igé-
nyelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópol-
gár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azo-
nosítóját valamint a mozgóurna igénylés okát. (Kérelem nyomtat-
vány a www.balatonalmadi.hu/választási közlemények menüből le-
tölthető.) 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott  útján  is  be  lehet  
nyújtani  (ebben  az  esetben  a  kérelmet  a meghatalmazott  írja  
alá és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító  erejű  okiratba fog-
lalt meghatalmazást is csatolni kell.

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiség-
hez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra 
nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek. A magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az alábbiak be-
jegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe. 

a) Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás (a ké-
relem tartalmazza a nemzetiség megjelölését, a választópolgár nyi-
latkozatát az adott nemzetiséghez tartozásról, valamint arról, hogy 
nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az or-
szággyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. Eb-
ben az esetben a nemzetiségi választópolgár nem pártlistára, hanem 
nemzetiségi listára és egyéni képviselőre szavaz az országgyűlési kép-
viselők választásakor. Az elismert nemzetiségek Magyarországon a 
bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a 
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő választó-
polgár kérheti Braille-írással készült értesítő megküldését, könnyí-
tett formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Braille-írással 
ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során, valamint akadálymentes szavazóhelyiség 
biztosítását.

c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és lakcím-
nyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. A névjegyzé-
ki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja. Lehe-
tőség van továbbá a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt 
adat más célú (pl. reklám) kiadásának megtiltására is.

d) Az Európai Unió más tagállamának – magyarországi lakcím-
mel rendelkező – állampolgára az is kérheti, hogy az EP választások-
ra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen a lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához, vagy le-
vélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján ke-
resztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. A 
kérelem bármikor benyújtható, a nemzetiségi és uniós regisztráció 
azonban csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha 
az legkésőbb március 21-én 16.00 óráig beérkezik az illetékes helyi 
választási irodához. 

A választási kampányidőszak 2014. február 15-től 2014. április 
6-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány-
tevékenység 2014. április 6-án nem folytatható. A szavazás  napján 
választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem le-
het közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhe-
lyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak megfele-
lően lehet. A helyi rendelet szerint tilos hirdetményt, hirdetést, pla-
kátot, reklámcédulát középület falára, ajtajára, kerítésére, fára, köz-
világítási oszlopra, jelzőtáblára – e célra ki nem jelölt – létesítmény-
re elhelyezni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. május 6-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. Amennyiben en-
nek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak költségére, aki elhe-
lyezte, illetve elhelyeztette, az önkormányzat végezteti el a plakát el-
távolítását. 

A szavazásról: A szavazni Magyarország  területén:  2014. április 
6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye sze-
rinti, az Értesítőben feltüntetett szavazókörben, vagy egészségi ál-
lapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése estén a szavazat-
számláló bizottság által biztosított mozgóurnával, vagy átjelentkezés 
esetén az adott település kijelölt  szavazókörében lehet.  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-

zékében szerepel. A szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbu-
szos személyszállítás nem végezhető.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalma-
zó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya.) 

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgároknak egy 
egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad 
át a szavazatszámláló bizottság. (Átjelentkezéssel szavazó választó-
polgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szava-
zólapján és az országos pártlistás szavazólapon szavazhat.)

Az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 
nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választó-
polgárnak egy egyéni választókerületi szavazólapot és a nemzetisé-
gének listás szavazólapját adja át a szavazatszámláló bizottság. (Az 
adott nemzetiségi lista hiánya esetén a nemzetiségi választópolgár-
ként névjegyzékben szereplő választópolgár is országos pártlistára 
szavazhat.) 

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, lis-
tára, a szavazatszámláló bizottság által a választó előtt lebélyegzett 
szavazólapon, egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, 
illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal (x vagy + jellel) lehet.  

Szavazókörök Balatonalmádiban 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 
     
A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati hiva-

talban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi Válasz-
tási Iroda, illetőleg a Választási Információs Szolgálat munkatársai 
adnak hivatali munkaidőben:

dr. Hoffmann Gyöngyi HVI vezető (I. em. 23. szoba) telefon: 
88/542-410)

Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes  (I. em. 36. szoba) te-
lefon: 88/542-414)

általános választási tudnivalók, 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag   (I. em. 29. szoba) telefon: 

88/542-447)
- általános választási tudnivalók, 
- jogorvoslat 
Pingiczerné Király Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba) telefon: 

88/542-470 
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
átjelentkezés, 
lakcímnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu/választási közlemények rovatban olvashatók. 

 Sorszám Szavazóhelyiség Cím
   Balatonalmádi
 01. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi u. 39. 
 02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30. 
 03. Pannónia Kulturális Közp. alsó szint* Városház tér 4. 
 04. Pannónia Kulturális Közp. felső szint* Városház tér 4. 
 05. Mogyoró úti óvoda* Mogyoró u. 1. 
 06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. u. 6.
 07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u. 1.
 08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. u. 60. 
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Választási tájékoztatóVálasztási tájékoztató
Választási  közlemény I.

A 2014. évi  országgyűlési képviselők választását a köztársasági el-
nök 2014. április 6. napjára tűzte ki. 

106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben válasz-
tunk meg, 93 országos listás mandátum kerül kiosztásra (pártlistára 
és nemzetiségi listára leadott szavazatok alapján). 

Balatonalmádi a Veszprém megyei 2. számú országgyűlési egyéni 
választókerülethez tartozik, székhelye Balatonfüred.

A választás kitűzését követően összeállított szavazóköri névjegy-
zék szerint Balatonalmádiban a választójoggal rendelkező polgárok 
száma: 7879.

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szava-
zóköri névjegyzékben szerepelt, a Nemzeti Választási Iroda „Értesí-
tő” megküldésével tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 
2014. február 17-ig. (A választópolgár – ha valamilyen okból nem 
kapta meg az értesítőt, az megsemmisült vagy elveszett – a helyi vá-
lasztási irodától új értesítőt igényelhet). 

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2014. április 4. 
16.00 óra) bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzék-
ének – választópolgárok nevére és címére kiterjedő – adatait a He-
lyi Választási Iroda (Önkormányzati Hivatal, Széchenyi sétány 1.)   
földszint 6. irodájában az informatikai rendszerhez kötött monito-
ron.  

Az ajánlásról. Az egyéni választókerületben egyéni jelölt az a ter-
mészetes személy lehet (párt jelöltjeként, két vagy több párt közös 
jelöltjeként, független jelöltként), aki legalább 500 választópolgár 
ajánlását összegyűjtötte. Jelöltet ajánlani hitelesített ajánlóíven lehet 
(az ajánló választópolgár neve, anyja neve, lakcíme, személyi azono-
sítója adatai megadásával és az ív saját kezű aláírásával)  2014. feb-
ruár 17–március 3 között. Jelölt ajánlására az a választópolgár jogo-
sult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Egy válasz-
tópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással 
támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza. 

Országos nemzetiségi listaajánlás. Nemzetiségi listát csak a jelö-
lő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkor-
mányzat állíthat. Feltétele, hogy a névjegyzékben az adott nemzeti-
ségi választópolgárként az országgyűlési választásra is kiterjedő ha-
tállyal szereplő választópolgárok legalább 1%-ának ajánlása, de leg-
feljebb 1500 ajánlás összegyűjtése.

Az ajánlás folyamata és határideje megegyezik az egyéni választó-
kerületi jelöltek ajánlásával, azzal a különbséggel, hogy nemzetiségi 
listát csak az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal nemzeti-
ségi választópolgárként szereplő választópolgár ajánlhat.

A szavazás helye Magyarországon. A választópolgár az Értesítőn 
feltüntetett szavazókörben szavazhat. (A 8 balatonalmádi szavazó-
körhöz tartozó utcajegyzék – a legutóbb lebonyolított választáshoz 
képest  –  Balatonalmádiban nem változott.)

Szavazás átjelentkezéssel. Ha a választópolgár Magyarországon, 
de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a választás napján, ott  
átjelentkezéssel szavazhat.

Átjelentkezési kérelmet személyesen a lakóhely vagy a bejelentett 
tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodában lehet be-
nyújtani legkésőbb 2014. április 4-én, pénteken 16 óráig. 

Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerinti helyi vá-
lasztási irodába nyújtható be úgy, hogy április 4-én a helyi választási 
irodához megérkezzen. Átjelentkezési kérelem nyomtatvány letölthe-
tő a www.valasztas.hu honlapról. A kérelemnek a választópolgár neve, 
születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója adato-
kon túl tartalmaznia kell annak a településnek a megjelölését (Buda-
pest esetén kerületet is), ahol a választópolgár szavazni kíván. 

Mód van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügy-
félkapun keresztül történő benyújtására is. Ez esetben az informa-
tikai rendszer automatikusan továbbítja a kérelmet az illetékes vá-
lasztási irodához. 

Fontos! A HVI nem papíralapú igazolást ad ki, hanem közvetle-
nül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe. 
(A felvételről értesítést kap a választópolgár.) 

Az átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti egyéni jelöltekre lehet 
szavazni!

Átjelentkezési kérelmet nyújthat be ugyanazon településen be-
lül másik – mozgáskorlátozottak számára kialakított, akadálymen-
tes – szavazókörbe történő szavazáshoz az a választópolgár, aki fo-
gyatékossága vagy egészségi állapota miatt mozgásában korláto-
zott.

Balatonalmádiban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazó-
kör a 4. sz. (Pannónia Kulturális Központ felső szint) 

Szavazás külföldön. Ha a szavazóköri névjegyzéken szereplő vá-
lasztópolgár  a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagy-
követségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érde-
kében a lakcíme szerinti jegyzőnél kérnie kell a külképviseleti név-
jegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2014. március 29-én 16.00 
óráig.  

A kérelem benyújtható a lakóhely szerinti illetékes helyi választá-
si irodában személyesen vagy levélben úgy, hogy az legkésőbb 2014. 
március 29-én 16.00 óráig a választási irodába megérkezzen és mód 
van a kérelem www.valasztas.hu hivatalos honlapon ill. ügyfélka-
pun keresztül történő benyújtására is. Kérelem nyomtatvány kér-
hető a helyi választási irodában, vagy letölthető a hivatalos honlap-
ról. (Ugyanitt lehet tájékozódni arról, hogy külföldön hol és mikor 
lehet szavazni.) 

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési he-
lye, anyja neve, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell 
annak külképviseletnek a megjelölését, ahol a választópolgár szavaz-
ni kíván. Meg lehet adni értesítési címet is (e-mail, fax, postai cím), 
ha nem a lakcímükre, hanem más értesítési címre kérik megkülde-
ni az értesítést a kérelem elbírálásáról. Külképviseleten a választó-
polgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szava-
zólapján szavazhat. 

Mozgóurna igénylése. Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő 
választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota (illetve fogyaté-
kossága) miatt, vagy fogvatartása miatt akadályozott, mozgóurnát 
igényelhet. Mozgóurnát 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig a 
helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasár-
nap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igé-
nyelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell a választópol-
gár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azo-
nosítóját valamint a mozgóurna igénylés okát. (Kérelem nyomtat-
vány a www.balatonalmadi.hu/választási közlemények menüből le-
tölthető.) 

Mozgóurna iránti igényt meghatalmazott  útján  is  be  lehet  
nyújtani  (ebben  az  esetben  a  kérelmet  a meghatalmazott  írja  
alá és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító  erejű  okiratba fog-
lalt meghatalmazást is csatolni kell.

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiség-
hez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. 
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra 
nyilvános felhívás nem tehető közzé. 

Központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelmek. A magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti az alábbiak be-
jegyzését vagy törlését a központi névjegyzékbe. 

a) Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartás (a ké-
relem tartalmazza a nemzetiség megjelölését, a választópolgár nyi-
latkozatát az adott nemzetiséghez tartozásról, valamint arról, hogy 
nemzetiségi választópolgárként történő névjegyzékbe vételét az or-
szággyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal kéri-e. Eb-
ben az esetben a nemzetiségi választópolgár nem pártlistára, hanem 
nemzetiségi listára és egyéni képviselőre szavaz az országgyűlési kép-
viselők választásakor. Az elismert nemzetiségek Magyarországon a 
bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a 
román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.

b) Szavazási segítség iránti igény. A fogyatékossággal élő választó-
polgár kérheti Braille-írással készült értesítő megküldését, könnyí-
tett formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Braille-írással 
ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a moz-
góurnás szavazás során, valamint akadálymentes szavazóhelyiség 
biztosítását.

c) Központi névjegyzékben (és/vagy a személyi adat- és lakcím-
nyilvántartásban) kezelt adatok kiadásának megtiltása. A névjegyzé-
ki adatai kampánycélú kiadását a választópolgár megtilthatja. Lehe-
tőség van továbbá a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt 
adat más célú (pl. reklám) kiadásának megtiltására is.

d) Az Európai Unió más tagállamának – magyarországi lakcím-
mel rendelkező – állampolgára az is kérheti, hogy az EP választások-
ra is kiterjedjen a névjegyzékbe vétele. 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos fenti kérelmeket a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen a lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához, vagy le-
vélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján ke-
resztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához nyújthatja be. A 
kérelem bármikor benyújtható, a nemzetiségi és uniós regisztráció 
azonban csak akkor kerül átvezetésre a szavazóköri névjegyzéken, ha 
az legkésőbb március 21-én 16.00 óráig beérkezik az illetékes helyi 
választási irodához. 

A választási kampányidőszak 2014. február 15-től 2014. április 
6-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épület-
nek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 
150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampány-
tevékenység 2014. április 6-án nem folytatható. A szavazás  napján 
választási gyűlés nem tartható, valamint politikai reklámot nem le-
het közzétenni. 

A választási kampány során városunk közterületein plakátot elhe-
lyezni csak törvényben, más jogszabályokban foglaltaknak megfele-
lően lehet. A helyi rendelet szerint tilos hirdetményt, hirdetést, pla-
kátot, reklámcédulát középület falára, ajtajára, kerítésére, fára, köz-
világítási oszlopra, jelzőtáblára – e célra ki nem jelölt – létesítmény-
re elhelyezni. 

A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 
2014. május 6-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. Amennyiben en-
nek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak költségére, aki elhe-
lyezte, illetve elhelyeztette, az önkormányzat végezteti el a plakát el-
távolítását. 

A szavazásról: A szavazni Magyarország  területén:  2014. április 
6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.

Szavazni kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye sze-
rinti, az Értesítőben feltüntetett szavazókörben, vagy egészségi ál-
lapota, fogyatékossága miatti mozgóurna igénylése estén a szavazat-
számláló bizottság által biztosított mozgóurnával, vagy átjelentkezés 
esetén az adott település kijelölt  szavazókörében lehet.  

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-
tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Mozgóurna igénybevéte-
lével az szavazhat, aki a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegy-

zékében szerepel. A szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbu-
szos személyszállítás nem végezhető.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint 
lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Érvényes, lakcímet is tartalma-
zó (régi típusú) személyazonosító igazolvány, személyazonosító iga-
zolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély, lakcímkártya.) 

Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgároknak egy 
egyéni választókerületi szavazólapot és egy pártlistás szavazólapot ad 
át a szavazatszámláló bizottság. (Átjelentkezéssel szavazó választó-
polgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerületi szava-
zólapján és az országos pártlistás szavazólapon szavazhat.)

Az országgyűlési képviselők választására is kiterjedő hatállyal 
nemzetiségi választópolgárként névjegyzékben szereplő választó-
polgárnak egy egyéni választókerületi szavazólapot és a nemzetisé-
gének listás szavazólapját adja át a szavazatszámláló bizottság. (Az 
adott nemzetiségi lista hiánya esetén a nemzetiségi választópolgár-
ként névjegyzékben szereplő választópolgár is országos pártlistára 
szavazhat.) 

Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, lis-
tára, a szavazatszámláló bizottság által a választó előtt lebélyegzett 
szavazólapon, egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve mellett, 
illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt, két egymást 
metsző vonallal (x vagy + jellel) lehet.  

Szavazókörök Balatonalmádiban 

* Akadálymentesen megközelíthető szavazókör 
     
A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást az önkormányzati hiva-

talban (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) működő Helyi Válasz-
tási Iroda, illetőleg a Választási Információs Szolgálat munkatársai 
adnak hivatali munkaidőben:

dr. Hoffmann Gyöngyi HVI vezető (I. em. 23. szoba) telefon: 
88/542-410)

Kovács Piroska Rózsa HVI vezető helyettes  (I. em. 36. szoba) te-
lefon: 88/542-414)

általános választási tudnivalók, 
szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak bejelentése, 
Göndöcsné Sashegyi Csilla HVI tag   (I. em. 29. szoba) telefon: 

88/542-447)
- általános választási tudnivalók, 
- jogorvoslat 
Pingiczerné Király Zsuzsanna HVI tag (fölszint 6. szoba) telefon: 

88/542-470 
- központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék vezetése, 
- külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
átjelentkezés, 
lakcímnyilvántartás. 

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honla-
pon, illetőleg helyi információk a város hivatalos honlapján: www.
balatonalmadi.hu/választási közlemények rovatban olvashatók. 

 Sorszám Szavazóhelyiség Cím
   Balatonalmádi
 01. Magyar-Angol Gimnázium Rákóczi u. 39. 
 02. Györgyi Dénes Általános Iskola* Bajcsy-Zs. u. 30. 
 03. Pannónia Kulturális Közp. alsó szint* Városház tér 4. 
 04. Pannónia Kulturális Közp. felső szint* Városház tér 4. 
 05. Mogyoró úti óvoda* Mogyoró u. 1. 
 06. Vörösberényi kultúrház  Gábor Á. u. 6.
 07. Vörösberényi Általános Iskola Táncsics u. 1.
 08. Zeneiskola  Bajcsy-Zs. u. 60. 
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Nemrég jeles ünnepet ült a balatonalmádi-vörösberényi katoli-
kusok közössége, a plébánia Szent Ignác Kórusa alapításának husza-
dik jubileumát. Az ünnepi szertartásra és az azt követő bensőséges, 
emlékidéző együttlétre megérkezett az alapító is, az immár 88 esz-
tendős Bobkó Mária Gabriella premontrei szerzetesnővér, aki korát 
meghazudtoló lelkesedéssel, fiatalos lélekkel, vidáman fogadta a kó-
rus egykori és mai tagjainak, Szabó János plébános atyának a hálás, 
boldog köszöntését, köszönetét. Köszönetét azért, hogy 1993-tól 
elfogadta a vörösberényiek hívását, és az alkalmilag ver buválódott 
passióénekesekből hamarosan Isten dicsőségére éneklő zeneileg 
képzett énekkart szervezett. 

A nővér örömmel mesélt fordulatokban 
gazdag, sokszor küzdelmes életéről, szolgá-
latairól az egyházban és a világban. Olyan 
korszakban kellett hivatásában helytállnia, 
amikor nem volt könnyű a világosság, az 
igazság, a tisztesség erényes útján megma-
radni sem itt, sem ott. Gabi néni – ahogy 
emlegetik egykori szolgálati helyein – felvi-
déki születésű, a híres premontrei központ-
ban, Jászón született. A történelmi, kultu-
rális és csodálatos természeti, lelki-vallási 
értékekben bővelkedő település életre szó-
lóan megérintette, megerősítette őt, vall-
ja. Nagycsaládban született, ahol ő volt a 
tizedik, s egyben a legfiatalabb gyermek. 
Az otthon mélyen vallásos közegében fel-
nőve, vasárnaponként, ünnepeken a jászói 
premontrei kolostor templomában a szent-
miséken a gyönyörű gregorián énekek öle-
lésében nyiladozott hivatása. Plébáno-
suk Ráday Sebestyén atya volt, az a kivá-
ló premontrei, a rend magisztere, aki 1927-ben újraalapította pre-
montrei női rendet Magyarországon, ahol a török uralom idején a 
női ág kihalt. Gabi néni családjában tanulta meg, hogyan kell egy-
szerűen, takarékosan élni, s testvéreivel kicsi koruktól fogva a szü-
lők példáját követve sajátították el a másikra, a másokra figyelés, 
az egymásról gondoskodás felelősségét. Nem kellett nélkülözniük 
ugyan, hiszen Amerikában éltek rokonaik – kivándorolt felmenőik 
–, akik rendszeresen segítették őket ruhafélével, a kicsinyeket játé-
kokkal, de mégsem éltek a szükségesnél fényesebben. A kereszt- és 
a bérmagyerekeket, a falubeli rászorulókat is segíteni tudták alkal-
manként. A nővér az elemi iskolát Jászón, a polgárit a szomszédos 
Szepsiben végezte el. Mivel mindig szerette a gyerekeket, pedagógus 
szeretett volna lenni, leginkább óvónő. A jászói nővérek jól ismerték 
őt, s bizonyára meglátták, megérezték benne a hivatás készülődé-
sét, így támogatásukkal, mint szerzetesjelölt jutott el Pestre a Szent 
Lujza Intézetbe, a vincés nővérek óvónőképzőjébe. Sajnos azonban 
közbeszólt a történelem, a II. világháború. Mikor erősödött a bom-
bázás, hazaküldték a növendékeket az intézetből. Ekkor kérte az ifjú 
jelölt az elöljárójuktól, hogy öltöztessék be őt is. 

– Tizenkilenc éves voltam – emlékezik –, jókedélyű, életvidám 
teremtés, s az édesanyám nem bízott meg bennem, azt gondolta, 
csak a lelkesedés mondatja velem, hogy szerzetesnővér akarok len-
ni. Azzal engedett el végül: „Kislányom! Be ne csapd a Jóistent, be 
ne csapd a nővéreket!”

A nővér első szolgálati helye Külsővat lett. Az egy éves noviciá-
tus után Sopronban folytathatta és fejezhette be tanulmányait az 

Gabi néni szolgálatban gazdag élete
„A Szűzanya a kötényében hord engem”

Isteni Megváltó Leányai Rend óvónőképzőjében. Mikor visszatért 
Külsővatra, hamarosan az óvoda vezetésével bízták meg. Ebben az 
időben kezdett énektanítással is foglalkozni. A veszprémi püspök-
ség rábízta a Kalász-lányokkal való foglalkozást. Jászói zenei isme-
reteit, a gregorián-éneklés felemelő élményeit itt kamatoztathatta. 
Az Angyali misét, amit a rorátékon énekeltek hajdan, kívülről meg-
tanította a kalászosok kis énekkarának. De emellett az iskolában 
is tanított hittant és karácsonykor pásztorjátékot szervezett a diá-
kokkal. Jó kapcsolatban volt a tanárokkal, mondja. Tudták, hogy 
mindannyiójukat figyeli az ÁVÓ, s hogy ebben közös a sorsuk. 

– Érdekes módon én mégsem féltem sosem – vallja – valahogy 
mindig azt éreztem, Isten velem van, s a Szűzanya a kötényében 
hord engem. 

Hamarosan megrázó fordulat következett 
azonban, az egyházi rendek szétszóratása. 
Ekkor a nővérek többen Bakonygyepesre 
vonultak vissza, s onnan Bakonyoszlopra, 
Kislődre vagy más plébániákra kerül-
tek különböző egyházi feladatokra. Gabi 
néni Kislődre, a plébános, Muzslay Lász-
ló atya mellé kántornak. Nevelői munká-
ját így egyházi vonalon folytathatta, hitok-
tatást, énektanítást is végzett a gyermekek 
és felnőttek körében. Emlékezetes számára, 
hogy az atya hamarosan egy új orgonát, egy 
két manuálos szép hangú hangszert építte-
tett, melynek a terveit Szigeti Kilián bencés 
atya készítette, a zenetudós, aki az orgona-
építésnek is mestere volt. Gyönyörűség volt 
rajta játszani, emlékezik a nővér. Muzslay 
atya, aki kiváló zeneértő pap volt, készítette 
fel a nővéreket, Gabi nénit is a kántori vizs-
gára. Kislődön a nővér még az orvoslással is 
kapcsolatba került. Mivel rendszeresen lá-
togatta az időseket, betegeket, a községi or-

vos gyakran magával hívta a betegekhez, s megtanította neki az in-
jekciózás technikáját. Később képesítést is szerzett a nővér fogorvosi 
asszisztensi munkakörben. Ennek azután nagy hasznát vette, mikor 
1973-ban Vörösberénybe költözött. Ugyanis egyházi megbízatásai 
mellett a szomszédos településen, Fűzfőgyártelepen a fogorvosi ren-
delőben is dolgozhatott asszisztensként éveken át. Vörösberényben 
1990-ig a hitoktatás volt a feladata, s itt is gyermekcsoportokat ké-
szített fel pásztorjátékra, sőt a települési idősek napjára maga szer-
kesztette vidám jeleneteket állított össze, amelyeket diákok adtak 
elő a városi ünnepségen. 1993-ban alapította meg a bevezetőben 
emlegetett Szent Ignác Kórust, melynek vezetését lelkesen, fiatalos 
lendülettel végezte közel hetvenévesen is. Az énekkar tagjai a szere-
tet légkörében a próbákon és a próbák utáni közvetlen, személyes 
légkörű beszélgetésekben idővel egy összetartó nagy családdá nőt-
tek. Évente két alkalommal, farsangi időszakban és nyáron is össze-
jöttek, együtt ünnepeltek, szórakoztak. A passióéneklésen kívül pe-
dig liturgikus szolgálataikkal a város temp lomainak nagyobb ünne-
peit is meghittebbé tették. 

„Bobkó Gabriella nővér egész eddigi életét a gyermekek, a fiata-
lok, szűkebb környezete erkölcsi nevelésének, lelki épülésének szen-
telte. Nevelőmunkáját az áldozatvállalás és a hivatásszeretet jelle-
mezte” – olvasható pedagógusi aranydiplomájában, melyre Bala-
tonalmádi városa terjesztette fel őt 1997-ben. A nővér 2000-ben 75 
évesen vonult vissza, azóta a zsámbéki anyaházban él, de sűrűn láto-
gat vissza vörösberényi otthonába, kedves közösségébe.

 Toldi Éva

„Víg Tavasz, virághintő,…”

Valamikor, réges-régen, 
még kislány koromban, vasár-
nap délutánonként nagy sétá-
kat tettünk családostul a pá-
pai Várkertben.  Ez a hatalmas 
park még az Esterházy grófok 
vadasparkja volt. Gyermekko-
romban itt-ott látszottak még 
a kerítés rozsdás maradványai. 
Anyukám elmesélte, hogy az ő 
fiatalkorában nagymamánk-
kal sétálgattak a kerítésen kí-

vül és láttak odabent őzeket, rókát, pávát, egyéb vadakat is. 
Na, hát ennek a nagy, egyszer volt úri vadaskertnek a területén tettünk 

nagy sétákat. No, nem az ismertebb, elülső részén, hanem a Bakonyér 
patakon túl. Akkor még sehol sem volt a textiles pálya, a lakótelep, ha-
nem ősgyepes, zsombékos, tavasszal még tocsogós mező terült el. Előfor-
dult, hogy a cipőnk telefolyt a megolvadt hó levével. Mindjárt a patak-
part mentén az úgynevezett Kisfenyves alkotott ligetet. Ahogy távolod-
tunk a város szélétől, úgy vált egyre vadregényesebbé a táj. Lassacskán 
kiértünk a Nagyfenyveshez. Itt már hatalmas feketefenyőkből, mesebe-
li kerekerdő állta utunkat. A sudár fák lomja közt sejtelmesen susogott a 
tavaszi szellő. Lent néma csend honolt a fák között. A kékeszöld deren-
gésben nőttek az arasznyi, hosszú száron a halványkék erdei ibolyák. De 
illatuk nem volt. Picike csokrokat szedtünk belőlük, néhány levéllel kör-
befogatva, mintha aprócska menyasszonyi bokréták lettek volna.

 Azonban az igazi tavasz eljöttét a kertben kinyíló kankalinok je-
lezték. Akkor már Erzsi néni, házinénink, ki-kijárt kapálgatni a ház 
előtti virágoskertbe kicsi villás kapájával. Mutatta, melyik virág haj-
tásai bújtak elő a langyos tavaszi napfény hívogatására a földből. 

Mostanában Pápára menet a Bakonyon át hajtunk, és ahogy a hegyek 
erdei lassacskán zöld selyembe öltöznek, a hóvirágmezők után a rozsda-
vörös avar fölött a kora tavaszi erdei virágok is előmerészkednek a hegyek 
déli lejtőin: az odvas keltike lila és fehér fürtjei, a pettyegetett tödőfű szín-
váltós virágai, egyik kék, másik rózsaszín, egy száron. S ahogy kifelé ha-
ladunk a bakonyi rengetegből, hirtelen sárga csillagocskák tűnnek elő, az 
erdei kankalinok. A Gerence partjait a fényeszöld levelű, sárga virágú gó-
lyahír kíséri, megjósolván a messzi útról megtérő gólyák jöttét. 

Alig telik el egy-két hét, az egész világ hófehér, rózsaszín, 
haloványzöld habos fátyolba burkolódzik, mintha megannyi köny-
nyűléptű tündér kezdené táncát a gallyakon. A lemenő nap rózsás 
visszfényében lágy, esti szellő mézédes illatokkal hinti meg az egész 
világot. S dalos madárkák százféle trillája adja a zenét e tánchoz. 

Semmi kétség, a tavasz megérkezett. (A címet adó idézetet Csaná-
di Imre Évszakok című versikéjéből kölcsönöztem.)

Boda Zoltánné nyugalmazott tanító

Anyanyelvünkről
Tisztelettel

Sokszor zárulnak ezzel a szóval a hivatalos levelek. De most – 
nagy tisztelettel – a tiszteletlen, durva beszédről lesz szó. Azért hoza-
kodom elő ezzel a témával, mert feltűnik, hogy napjainkban, mind 
az irodalomban, mind a tévében egyre több durva, azelőtt ki nem 
ejthető szót, kifejezést lehet olvasni, hallani. 

Ha két ember beszélget egymással, semmi közünk hozzá, hogy 
milyen szavakat használnak. Csak remélhető, hogy ilyenkor is tud-
ja az egyik, hogy mit tűr el a másik. Ha zárt férfitársaságban elhang-
zanak sikamló viccek, trágárságok, lelkük rajta. Hangsúlyozom, ha 
nincsenek jelen hölgyek. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. Az előbbi mondatomban tiszteleg-
tem a hölgyek előtt, de azért a rend kedvéért azt is el kell mondani, 
hogy a hölgyek társaságában, sőt, a „hölgyek” szájából is elhangza-
nak a legdurvább kifejezések, szülőkre, emberekre, állati szervekre, 
intim tevékenységekre utalva.

A durva szavakat hallani a tömegközlekedési eszközökön is, fő-
leg fiataloktól. Kitől tanulják? Sajnos, nagyon sokan a szülői házból 
hozzák magukkal. Mások pedig egymástól, akár egymást felülmúl-
ni is igyekezve veszik a szájukra az illetlen kifejezéseket.

És ha idősebbek megróják ezért a fiatalokat? Egyszerű a válasz: ezt 
hallom a rádióban, a tévében, ezt olvasom a pletykalapokban. Még 
az is durva kifejezés, ha egy hírben az hangzik el, hogy „az X válla-
lat igazgatóját kirúgták”. Mintha nem lenne elbocsátás, felmondás, 
és még több, más, ideillő szavunk!

Az, hogy mely szavak válnak illetlenné, az megfigyelhető az iroda-
lomban és följegyzésekben is. Például egykor (az 1600-as, 1700-as 
években) durva szó volt a huncut vagy a bűbájos. Ma, ha azt mond-
juk egy szülőnek, hogy milyen kis huncut a gyermeke, ezen nem 
sértődnek meg. Azon se, ha bűbájosnak nevezzünk egy leányt. Ezek 
ma inkább kedveskedő kifejezések. Lehet, hogy a ma olyan durvá-
nak és közönségesnek ítélt szavaink egy-két évszázad múlva elfoga-
dott, esetleg dicsérő, kedveskedő szavakká válnak? Ezt őszintén ma-
gam sem hiszem.

Lehet egyetérteni, vagy sem Abody Bélával, aki ezt írta egy cikké-
ben: „Az a kérdés, hogy egy adott drasztikus szónak van-e esztétikus 
funkciója vagy nincs: Ha nincs, el kell vetni, nem azért mert drasz-
tikus, hanem mert nincs funkciója. Ha van, üdvözlendő, nem azért, 
mert drasztikus, hanem azért, mert kifejező.”

Maradjunk abban, hogy akár kettesben, akár zárt, férfitársa-
ságban kerüljük el a közönséges, durva kifejezéseket, egyszerűen 
azért, mert ezek nem illenek bele a művelt ember szókincsébe, 
másrészt azért is, mert a megszokásuk olyan mély lesz, hogy óha-
tatlanul használni fogjuk olyan közegben is, ahol az valóban meg-
vetendő!

Tisztelettel: lang.miklos@chello.hu

 Búcsúzóul 
 
A közelmúltban értesültem arról, hogy Erdősi László a Bauxit-

kutató volt dolgozója (évekig főnököm) pár hónappal ezelőtt „el-
távozott”. Pontosan nem tudom hogy mikor, mert úgy emlék-
szem hogy még októberben, vagy november elején beszéltünk te-
lefonon.

Az ünnepek előtt nem jelentkezett, pedig az elmúlt években 
nem telt el úgy ünnep, névnap hogy ne üdvözölt volna. Hív-
tam, de nem vette fel senki, később már ki sem csengett a te-
lefon.

Akikkel találkoztam, volt kollégákkal, ők sem tudtak többet, 
gondoltuk talán kórházban van. Tudom, hogy több volt munka-
társat is hívott mindig és érdeklődött, hogy kivel mi van,  hogy tel-
nek a napjai. 

Párszor meglátogattuk, lehetett volna többször is!
Rohanunk ide-oda úgy gondoljuk hogy majd legközelebb elme-

gyünk, hát van amikor már nincs legközelebb! Most van!
Sajnálom, hogy az utolsó útjára nem tudtuk elkísérni, de bízom 

benne, hogy fentről továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket,  
már minden fájdalom nélkül, örök szeretetben.

 Gaál Ildikó Hajnalka

Fotó: Boda Zoltánné

Fotó: Töltési Erzsébet
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Nemrég jeles ünnepet ült a balatonalmádi-vörösberényi katoli-
kusok közössége, a plébánia Szent Ignác Kórusa alapításának husza-
dik jubileumát. Az ünnepi szertartásra és az azt követő bensőséges, 
emlékidéző együttlétre megérkezett az alapító is, az immár 88 esz-
tendős Bobkó Mária Gabriella premontrei szerzetesnővér, aki korát 
meghazudtoló lelkesedéssel, fiatalos lélekkel, vidáman fogadta a kó-
rus egykori és mai tagjainak, Szabó János plébános atyának a hálás, 
boldog köszöntését, köszönetét. Köszönetét azért, hogy 1993-tól 
elfogadta a vörösberényiek hívását, és az alkalmilag ver buválódott 
passióénekesekből hamarosan Isten dicsőségére éneklő zeneileg 
képzett énekkart szervezett. 

A nővér örömmel mesélt fordulatokban 
gazdag, sokszor küzdelmes életéről, szolgá-
latairól az egyházban és a világban. Olyan 
korszakban kellett hivatásában helytállnia, 
amikor nem volt könnyű a világosság, az 
igazság, a tisztesség erényes útján megma-
radni sem itt, sem ott. Gabi néni – ahogy 
emlegetik egykori szolgálati helyein – felvi-
déki születésű, a híres premontrei központ-
ban, Jászón született. A történelmi, kultu-
rális és csodálatos természeti, lelki-vallási 
értékekben bővelkedő település életre szó-
lóan megérintette, megerősítette őt, vall-
ja. Nagycsaládban született, ahol ő volt a 
tizedik, s egyben a legfiatalabb gyermek. 
Az otthon mélyen vallásos közegében fel-
nőve, vasárnaponként, ünnepeken a jászói 
premontrei kolostor templomában a szent-
miséken a gyönyörű gregorián énekek öle-
lésében nyiladozott hivatása. Plébáno-
suk Ráday Sebestyén atya volt, az a kivá-
ló premontrei, a rend magisztere, aki 1927-ben újraalapította pre-
montrei női rendet Magyarországon, ahol a török uralom idején a 
női ág kihalt. Gabi néni családjában tanulta meg, hogyan kell egy-
szerűen, takarékosan élni, s testvéreivel kicsi koruktól fogva a szü-
lők példáját követve sajátították el a másikra, a másokra figyelés, 
az egymásról gondoskodás felelősségét. Nem kellett nélkülözniük 
ugyan, hiszen Amerikában éltek rokonaik – kivándorolt felmenőik 
–, akik rendszeresen segítették őket ruhafélével, a kicsinyeket játé-
kokkal, de mégsem éltek a szükségesnél fényesebben. A kereszt- és 
a bérmagyerekeket, a falubeli rászorulókat is segíteni tudták alkal-
manként. A nővér az elemi iskolát Jászón, a polgárit a szomszédos 
Szepsiben végezte el. Mivel mindig szerette a gyerekeket, pedagógus 
szeretett volna lenni, leginkább óvónő. A jászói nővérek jól ismerték 
őt, s bizonyára meglátták, megérezték benne a hivatás készülődé-
sét, így támogatásukkal, mint szerzetesjelölt jutott el Pestre a Szent 
Lujza Intézetbe, a vincés nővérek óvónőképzőjébe. Sajnos azonban 
közbeszólt a történelem, a II. világháború. Mikor erősödött a bom-
bázás, hazaküldték a növendékeket az intézetből. Ekkor kérte az ifjú 
jelölt az elöljárójuktól, hogy öltöztessék be őt is. 

– Tizenkilenc éves voltam – emlékezik –, jókedélyű, életvidám 
teremtés, s az édesanyám nem bízott meg bennem, azt gondolta, 
csak a lelkesedés mondatja velem, hogy szerzetesnővér akarok len-
ni. Azzal engedett el végül: „Kislányom! Be ne csapd a Jóistent, be 
ne csapd a nővéreket!”

A nővér első szolgálati helye Külsővat lett. Az egy éves noviciá-
tus után Sopronban folytathatta és fejezhette be tanulmányait az 

Gabi néni szolgálatban gazdag élete
„A Szűzanya a kötényében hord engem”

Isteni Megváltó Leányai Rend óvónőképzőjében. Mikor visszatért 
Külsővatra, hamarosan az óvoda vezetésével bízták meg. Ebben az 
időben kezdett énektanítással is foglalkozni. A veszprémi püspök-
ség rábízta a Kalász-lányokkal való foglalkozást. Jászói zenei isme-
reteit, a gregorián-éneklés felemelő élményeit itt kamatoztathatta. 
Az Angyali misét, amit a rorátékon énekeltek hajdan, kívülről meg-
tanította a kalászosok kis énekkarának. De emellett az iskolában 
is tanított hittant és karácsonykor pásztorjátékot szervezett a diá-
kokkal. Jó kapcsolatban volt a tanárokkal, mondja. Tudták, hogy 
mindannyiójukat figyeli az ÁVÓ, s hogy ebben közös a sorsuk. 

– Érdekes módon én mégsem féltem sosem – vallja – valahogy 
mindig azt éreztem, Isten velem van, s a Szűzanya a kötényében 
hord engem. 

Hamarosan megrázó fordulat következett 
azonban, az egyházi rendek szétszóratása. 
Ekkor a nővérek többen Bakonygyepesre 
vonultak vissza, s onnan Bakonyoszlopra, 
Kislődre vagy más plébániákra kerül-
tek különböző egyházi feladatokra. Gabi 
néni Kislődre, a plébános, Muzslay Lász-
ló atya mellé kántornak. Nevelői munká-
ját így egyházi vonalon folytathatta, hitok-
tatást, énektanítást is végzett a gyermekek 
és felnőttek körében. Emlékezetes számára, 
hogy az atya hamarosan egy új orgonát, egy 
két manuálos szép hangú hangszert építte-
tett, melynek a terveit Szigeti Kilián bencés 
atya készítette, a zenetudós, aki az orgona-
építésnek is mestere volt. Gyönyörűség volt 
rajta játszani, emlékezik a nővér. Muzslay 
atya, aki kiváló zeneértő pap volt, készítette 
fel a nővéreket, Gabi nénit is a kántori vizs-
gára. Kislődön a nővér még az orvoslással is 
kapcsolatba került. Mivel rendszeresen lá-
togatta az időseket, betegeket, a községi or-

vos gyakran magával hívta a betegekhez, s megtanította neki az in-
jekciózás technikáját. Később képesítést is szerzett a nővér fogorvosi 
asszisztensi munkakörben. Ennek azután nagy hasznát vette, mikor 
1973-ban Vörösberénybe költözött. Ugyanis egyházi megbízatásai 
mellett a szomszédos településen, Fűzfőgyártelepen a fogorvosi ren-
delőben is dolgozhatott asszisztensként éveken át. Vörösberényben 
1990-ig a hitoktatás volt a feladata, s itt is gyermekcsoportokat ké-
szített fel pásztorjátékra, sőt a települési idősek napjára maga szer-
kesztette vidám jeleneteket állított össze, amelyeket diákok adtak 
elő a városi ünnepségen. 1993-ban alapította meg a bevezetőben 
emlegetett Szent Ignác Kórust, melynek vezetését lelkesen, fiatalos 
lendülettel végezte közel hetvenévesen is. Az énekkar tagjai a szere-
tet légkörében a próbákon és a próbák utáni közvetlen, személyes 
légkörű beszélgetésekben idővel egy összetartó nagy családdá nőt-
tek. Évente két alkalommal, farsangi időszakban és nyáron is össze-
jöttek, együtt ünnepeltek, szórakoztak. A passióéneklésen kívül pe-
dig liturgikus szolgálataikkal a város temp lomainak nagyobb ünne-
peit is meghittebbé tették. 

„Bobkó Gabriella nővér egész eddigi életét a gyermekek, a fiata-
lok, szűkebb környezete erkölcsi nevelésének, lelki épülésének szen-
telte. Nevelőmunkáját az áldozatvállalás és a hivatásszeretet jelle-
mezte” – olvasható pedagógusi aranydiplomájában, melyre Bala-
tonalmádi városa terjesztette fel őt 1997-ben. A nővér 2000-ben 75 
évesen vonult vissza, azóta a zsámbéki anyaházban él, de sűrűn láto-
gat vissza vörösberényi otthonába, kedves közösségébe.

 Toldi Éva

„Víg Tavasz, virághintő,…”

Valamikor, réges-régen, 
még kislány koromban, vasár-
nap délutánonként nagy sétá-
kat tettünk családostul a pá-
pai Várkertben.  Ez a hatalmas 
park még az Esterházy grófok 
vadasparkja volt. Gyermekko-
romban itt-ott látszottak még 
a kerítés rozsdás maradványai. 
Anyukám elmesélte, hogy az ő 
fiatalkorában nagymamánk-
kal sétálgattak a kerítésen kí-

vül és láttak odabent őzeket, rókát, pávát, egyéb vadakat is. 
Na, hát ennek a nagy, egyszer volt úri vadaskertnek a területén tettünk 

nagy sétákat. No, nem az ismertebb, elülső részén, hanem a Bakonyér 
patakon túl. Akkor még sehol sem volt a textiles pálya, a lakótelep, ha-
nem ősgyepes, zsombékos, tavasszal még tocsogós mező terült el. Előfor-
dult, hogy a cipőnk telefolyt a megolvadt hó levével. Mindjárt a patak-
part mentén az úgynevezett Kisfenyves alkotott ligetet. Ahogy távolod-
tunk a város szélétől, úgy vált egyre vadregényesebbé a táj. Lassacskán 
kiértünk a Nagyfenyveshez. Itt már hatalmas feketefenyőkből, mesebe-
li kerekerdő állta utunkat. A sudár fák lomja közt sejtelmesen susogott a 
tavaszi szellő. Lent néma csend honolt a fák között. A kékeszöld deren-
gésben nőttek az arasznyi, hosszú száron a halványkék erdei ibolyák. De 
illatuk nem volt. Picike csokrokat szedtünk belőlük, néhány levéllel kör-
befogatva, mintha aprócska menyasszonyi bokréták lettek volna.

 Azonban az igazi tavasz eljöttét a kertben kinyíló kankalinok je-
lezték. Akkor már Erzsi néni, házinénink, ki-kijárt kapálgatni a ház 
előtti virágoskertbe kicsi villás kapájával. Mutatta, melyik virág haj-
tásai bújtak elő a langyos tavaszi napfény hívogatására a földből. 

Mostanában Pápára menet a Bakonyon át hajtunk, és ahogy a hegyek 
erdei lassacskán zöld selyembe öltöznek, a hóvirágmezők után a rozsda-
vörös avar fölött a kora tavaszi erdei virágok is előmerészkednek a hegyek 
déli lejtőin: az odvas keltike lila és fehér fürtjei, a pettyegetett tödőfű szín-
váltós virágai, egyik kék, másik rózsaszín, egy száron. S ahogy kifelé ha-
ladunk a bakonyi rengetegből, hirtelen sárga csillagocskák tűnnek elő, az 
erdei kankalinok. A Gerence partjait a fényeszöld levelű, sárga virágú gó-
lyahír kíséri, megjósolván a messzi útról megtérő gólyák jöttét. 

Alig telik el egy-két hét, az egész világ hófehér, rózsaszín, 
haloványzöld habos fátyolba burkolódzik, mintha megannyi köny-
nyűléptű tündér kezdené táncát a gallyakon. A lemenő nap rózsás 
visszfényében lágy, esti szellő mézédes illatokkal hinti meg az egész 
világot. S dalos madárkák százféle trillája adja a zenét e tánchoz. 

Semmi kétség, a tavasz megérkezett. (A címet adó idézetet Csaná-
di Imre Évszakok című versikéjéből kölcsönöztem.)

Boda Zoltánné nyugalmazott tanító

Anyanyelvünkről
Tisztelettel

Sokszor zárulnak ezzel a szóval a hivatalos levelek. De most – 
nagy tisztelettel – a tiszteletlen, durva beszédről lesz szó. Azért hoza-
kodom elő ezzel a témával, mert feltűnik, hogy napjainkban, mind 
az irodalomban, mind a tévében egyre több durva, azelőtt ki nem 
ejthető szót, kifejezést lehet olvasni, hallani. 

Ha két ember beszélget egymással, semmi közünk hozzá, hogy 
milyen szavakat használnak. Csak remélhető, hogy ilyenkor is tud-
ja az egyik, hogy mit tűr el a másik. Ha zárt férfitársaságban elhang-
zanak sikamló viccek, trágárságok, lelkük rajta. Hangsúlyozom, ha 
nincsenek jelen hölgyek. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. Az előbbi mondatomban tiszteleg-
tem a hölgyek előtt, de azért a rend kedvéért azt is el kell mondani, 
hogy a hölgyek társaságában, sőt, a „hölgyek” szájából is elhangza-
nak a legdurvább kifejezések, szülőkre, emberekre, állati szervekre, 
intim tevékenységekre utalva.

A durva szavakat hallani a tömegközlekedési eszközökön is, fő-
leg fiataloktól. Kitől tanulják? Sajnos, nagyon sokan a szülői házból 
hozzák magukkal. Mások pedig egymástól, akár egymást felülmúl-
ni is igyekezve veszik a szájukra az illetlen kifejezéseket.

És ha idősebbek megróják ezért a fiatalokat? Egyszerű a válasz: ezt 
hallom a rádióban, a tévében, ezt olvasom a pletykalapokban. Még 
az is durva kifejezés, ha egy hírben az hangzik el, hogy „az X válla-
lat igazgatóját kirúgták”. Mintha nem lenne elbocsátás, felmondás, 
és még több, más, ideillő szavunk!

Az, hogy mely szavak válnak illetlenné, az megfigyelhető az iroda-
lomban és följegyzésekben is. Például egykor (az 1600-as, 1700-as 
években) durva szó volt a huncut vagy a bűbájos. Ma, ha azt mond-
juk egy szülőnek, hogy milyen kis huncut a gyermeke, ezen nem 
sértődnek meg. Azon se, ha bűbájosnak nevezzünk egy leányt. Ezek 
ma inkább kedveskedő kifejezések. Lehet, hogy a ma olyan durvá-
nak és közönségesnek ítélt szavaink egy-két évszázad múlva elfoga-
dott, esetleg dicsérő, kedveskedő szavakká válnak? Ezt őszintén ma-
gam sem hiszem.

Lehet egyetérteni, vagy sem Abody Bélával, aki ezt írta egy cikké-
ben: „Az a kérdés, hogy egy adott drasztikus szónak van-e esztétikus 
funkciója vagy nincs: Ha nincs, el kell vetni, nem azért mert drasz-
tikus, hanem mert nincs funkciója. Ha van, üdvözlendő, nem azért, 
mert drasztikus, hanem azért, mert kifejező.”

Maradjunk abban, hogy akár kettesben, akár zárt, férfitársa-
ságban kerüljük el a közönséges, durva kifejezéseket, egyszerűen 
azért, mert ezek nem illenek bele a művelt ember szókincsébe, 
másrészt azért is, mert a megszokásuk olyan mély lesz, hogy óha-
tatlanul használni fogjuk olyan közegben is, ahol az valóban meg-
vetendő!

Tisztelettel: lang.miklos@chello.hu

 Búcsúzóul 
 
A közelmúltban értesültem arról, hogy Erdősi László a Bauxit-

kutató volt dolgozója (évekig főnököm) pár hónappal ezelőtt „el-
távozott”. Pontosan nem tudom hogy mikor, mert úgy emlék-
szem hogy még októberben, vagy november elején beszéltünk te-
lefonon.

Az ünnepek előtt nem jelentkezett, pedig az elmúlt években 
nem telt el úgy ünnep, névnap hogy ne üdvözölt volna. Hív-
tam, de nem vette fel senki, később már ki sem csengett a te-
lefon.

Akikkel találkoztam, volt kollégákkal, ők sem tudtak többet, 
gondoltuk talán kórházban van. Tudom, hogy több volt munka-
társat is hívott mindig és érdeklődött, hogy kivel mi van,  hogy tel-
nek a napjai. 

Párszor meglátogattuk, lehetett volna többször is!
Rohanunk ide-oda úgy gondoljuk hogy majd legközelebb elme-

gyünk, hát van amikor már nincs legközelebb! Most van!
Sajnálom, hogy az utolsó útjára nem tudtuk elkísérni, de bízom 

benne, hogy fentről továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket,  
már minden fájdalom nélkül, örök szeretetben.

 Gaál Ildikó Hajnalka

Fotó: Boda Zoltánné

Fotó: Töltési Erzsébet
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Sport
A Herkules Sportegyesületről

Az egyesületben három szakosztályban foglalkoztatunk sportolókat. 

Tájfutó szakosztály

A szakosztálynak 13 tagja van ebből 12 igazolt versenyző.
Az éjszakai bajnokság kivételével az összes országos bajnokságon 

részt vettünk. 
Eredmények:
Hoszzútávú OB.:
Andrási Lajos  F60 kategória 4. helyezett
Komár Béláné N60 kategória 3. helyezett
Cser Borbála N65 kategória 2. helyezett
Középtávú OB.:
Cser Borbála N65 kategória 1. helyezett
Horváth Tivadar F60 kategória 1. helyezett
Váltó OB.:
Andrási Lajos-Horváth Tivadar-Korbély Tibor  
 F185 kategória  1. helyezett
Rövidtávú OB.: 
Cser Borbála N65 kategória 3. helyezett
Normáltávú OB.:
Cser Borbála N65 kategória 1 helyezett
Komár Béláné N60 kategória 2. helyezett
Csapat OB.: 
Andrási Lajos-Bacsó Attila-Vitéz László 
 N185 kategória 1. helyezett

A szakosztály versenyzői összesen 73 bajnoki pontot szereztek, 
az értékelt 63 szenior szakosztály között a 10. helyet szerezték meg. 

Valamennyi igazolt versenyzőnk II. o. minősítést szerzett. A baj-
nokságok mellett még kupa- és emlékversenyeken is indultak ver-
senyzőink, dobogós helyezéseikről hely hiányában itt nem tudunk 
beszámolni. Büszkén mondjuk el, hogy tagjaink sorában tarthatjuk 
számon Cser Borbálát, sokszoros magyar bajnok és válogatott ver-
senyzőt, aki szenior kategóriában Wiener Neustadtban kategóriá-
jában világbajnoki bronzérmet is szerzett, aki az egyesület bajnoki 
pontjainak megszerzésében oroszlánrészt vállal. Büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy Almádi jótevőjének, Brandeisz Elza tanárnőnek – 
aki a vörösberényi iskola és annak tornatermének felépítéséhez meg-
szerezte Soros György anyagi támogatását – barátnője, gondozója. 

Isten sokáig éltesse Elza Nénit és Borit, aki idén jubileumi élet-
kort ér el, de hogy ez hány évet jelent, nő mivolta miatt, nem köz-
löm! Legújabb fejlemény, hogy a Veszprém Megyei Tájékozódási 
Futó Szövetség 2014. február 2-i ülésén Korbély Tibort felügyelő 
biztossá választották. 

Testépítő és erőemelő szakosztály

A szakosztályban szabadidősport szinten végeznek testedzést tag-
jaink. A budatavai sportlétesítmény szolgál ennek helyszínéül.

A rendszeresen testedzést végzők száma 40-45 fő közötti, alkalom-
szerűen, kihagyásokkal, de vissza-visszatérően további 40 fő sportol 
itt. Erőemelőink, akik a múlt évben Európa és világbajnokságon is in-
dultak szenior kategóriában, eligazoltak az egyesületből, mert másutt 
jobb anyagi lehetőséget tudnak nekik biztosítani a versenyzésükhöz. 

Kosárlabda szakosztály

A hagyományoknak megfelelően szabadidő sportos eltöltéseként 
a szakosztály tagjai a vörösberényi iskolában rendszeresen összejön-

Mozogni Öröm Mozgalom

A FI-LE – Fiatalos Lendület – Sportegyesület célja a mozgalom 
elindításával az, hogy népszerűsítse a mozgásos életmódot a felnőt-
tek és gyermekek körében, hogy megmutassa: mozogni öröm és ki-
hagyhatatlan szerepe van gyermekeink és saját felnőtt életünkben!

A Mozogni Öröm Mozgalom első rendezvénye március 29-én 
szombaton 9-13 között a Pannónia Kulturális Központban, a Leg-
kisebbek napja lesz. Ezen a napon szeretettel várjuk azon családo-
kat, ahol a gyermekek 0-7 éves kor között vannak (természetesen 
idősebb testvéreket is szívesen látunk). 

A délelőtt folyamán lehetőség nyílik kipróbálni babatornát 0-1 
éves korú babák és szüleik részére, babamasszázst 0-1 éves korú ba-
báknak és szüleiknek, fittmama tornát 0-3 éves korú gyermekes 
anyukáknak, tipegő tornát 1-3 éves gyermekek és szüleik részére, 
óvodás tornát 3-7 éves korú gyermekeknek, kismama jógát váran-
dós kismamáknak, aerobicot nagyobb gyerekes anyukáknak.

9-12 óra között a gyermekek a mozgástérben kipróbálhatják a 
különféle mozgásos eszközöket és 5 próbában mérhetik le ügyessé-
güket. Egész délelőtt folyamán lehetőségük nyílik a gyermekeknek 
tavaszváró kézműveskedésre is. 

A legkisebbeket és szüleiket egy külön kis baba-mama szobával vár-
juk. A résztvevő gyermekek meglepetés ajándékban is részesülnek! A 
nap zárásaként 12 órai kezdettel bábszínházba invitáljuk a családokat! 
A rendezvényen való részvétel mindenki számára díjtalan és regisztrá-
cióhoz kötött.  Beckerné Sabján Ottilia FI-LE SE elnöke

 Taekwon-do eredmények

A 2013-as év legjobb sportolói
A veszprémi Hangvillában tartották az idei sportévnyitó ünnep-

séget, ahol a 2013-as év veszprémi színekben versenyző legjobbja-
it díjazták. 

Kosztyu Veronika (a Veszprémi Taekwon-do SE versenyző-
je és a balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do SE edzője) az Or-

szágos Bajnoksá-
gon és a svédor-
szági Taekwon-do 
Európa Bajnoksá-
gon nyújtott kivá-
ló teljesítményé-
vel érdemelte ki a 
legjobbaknak járó 
kupát.

Az Orszá-
gos Bajnokságon 
öt számban lett 
aranyérmes. A leg-
eredményesebb 
női versenyzőként 

készülhetett élete első kontinens viadalára, ahol meggyőző teljesít-
ménnyel, megérdemelten nyert ezüstérmet. A versenyzőket és edző-
iket is díjazták.

A következő nagy megmérettetés 2014 áprilisában az Olaszor-
szágban megrendezésre kerülő Európa Bajnokság lesz, melyre Vero-
nika sikerrel kvalifikálta magát.

Almádi Hungarikum Klub!
2013. szeptember 21-én a Liget Kávéházban állampolgári kezde-

ményezésre 20 fő megalapította a Balatonalmádi Hungarikum Klu-
bot. A civil szerveződésű klub, alapító tagjai között hatan almádi ál-
landó lakosok, kilencen volt almádi lakosok, illetve jelenleg is almá-
di nyaraló tulajdonosok, négyen egykori almádi lakosok. A Klub 
célja, hogy betagozódjon a Hungarikum Klubok országos szerve-
zetébe és ennek keretében feltárja és ápolja a helyi értékeket. Elnök 
Szabó Zoltán képviselő úr, társelnök dr. Gráfik Imre néprajzkutató, 
tiszteletbeli elnök dr. Grundtner György ügyvéd.

Az alakuló ülést követően került sor a klub első nyilvános ren-
dezvényére. A ragyogó napsütésben szabad téren elhelyezett három 
pályán – kirándulók spontán érdeklődése mellett – került megren-
dezésre a nagy hagyományú, s egykor Almádi életéhez jellegzete-
sen hozzátartozó, labdarúgást leképező népi játék, a gombfoci első 
nyílt, amatőr Almádi Kupáért kiírt bajnoksága. A hat résztvevő hár-
mas csoportokban selejtező mérkőzéseket játszott, majd a csoport-
győztesek az első helyért, a csoport másodikak a harmadik helyért 
mérkőztek. 

Az első nyílt, amatőr gombfoci Almádi Kupa végeredménye. 1. 
(Bajnok) Csibi István, 2. Gráfik Imre, 3. Nagy Zsombor.

Gratulálunk és eredményes munkát, valamint élményekben gaz-
dag klubéletet kívánunk a tagságnak.

Shotokan siker Zalaszentgróton
A Shotokan Dojok Szövetsége szervezésében megrendezésre került 

az idei év első versenye Zalaszentgróton. A Szentgrót Kupa Nemzet-
közi/Országos Shotokan Karate Verseny 2014. február 15-én szom-
baton volt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület 
(Nippon-Dojo) karatékái kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a na-
gyon erős mezőnyben. A versenyen résztvevő közel kétszáz versenyző 
között, kis csapatunk majdnem minden tagja dobogós helyen végzett 
korosztályában. Vadas Csaba kumite versenyszám (küzdelem) bronz-
érem, Rézmüves Ádám kata versenyszám (formagyakorlat) bronz-
érem, Murányi Zsófia kumite versenyszám (küzdelem) ezüstérem, 
Morvai Anna kata versenyszám (formagyakorlat) bronzérem, Varga 
Orsolya kumite versenyszám (küzdelem) bronzérem, Huzsvár Fló-
rián kata versenyszám (formagyakorlat) bronzérem, Szombathelyi 
Klaudia kata versenyszám (formagyakorlat) aranyérem, kumite ver-
senyszám (küzdelem) ezüstérem, Kiss Maja kata versenyszám (forma-
gyakorlat) aranyérem, kumite versenyszám (küzdelem) bronzérem, 
Csapat kata versenyszám (csapat formagyakorlat) ezüstérem Morvai 
Anna, Kiss Maja, Murányi Zsófia.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők önzetlen támo-
gatását, segítségét, mely hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeik, 
karatékáink ahogy korábban is, úgy most is kitűnő eredménye-
ket érjenek el.

A versenyzőinkre nagyon büszkék lehetünk, nem csak az ezen a 
versenyen eléret eredményekért, hanem a kitartó edzések és a kitű-
nő hozzáállásuk miatt is.

Edzéseink hétfőn és csütörtökön 18.00 órától a Györgyi Dénes 
iskola tornacsarnokában vannak. Folyamatosan várjuk a mozogni, 
fejlődni, karatézni vágyó gyermekeket és felnőtteket.

„A karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a 
jellem fejlesztése és a gyakorlatok tökéletesítése.” (Gichin Funakoshi)

Rézmüves Miklós S.E. elnök

nek és gyakorolják kedvenc sportjukat. Bajnokságban életkorukra 
való tekintettel már nem tudnak indulni, azonban alkalmi sport-
rendezvényeken részt vesznek. 

Propagandájuk hatására az utóbbi időben fiatalok is csatlakoztak 
hozzájuk, akiknek igyekeznek megszerzett tapasztalataikat átadni, a 
sportág fortélyait megtanítani. Ezzel csak az a gond, hogy a fiatalok 
nem elég kitartóak, megjelennek, néhány edzésen jelen vannak, az-
tán eltűnnek. Van úgy, hogy időszakosan újra mennek edzésre, ál-
landó fiatal tag azonban kevés van, úgy lehet mondani, hogy ket-
tő-három.

Az egyesület működteti és tartja karban lehetőségeihez mérten a 
budatavai sporttelepet. 

Az Önkormányzat ingyenes használatunkba adta a Damjanich 
utcai sportszállót, melyet ifjúsági szállóként üzemeltetünk. 

Ez az ingatlan a volt Auróra szálloda munkásszállójaként funk-
cionált. 

Egyesületünk hozta használható állapotba. Bevezettettük a gázt, 
fűtésrendszerrel láttuk el, 2006-ban teljes felújítás következett, ami-
kor a tizenhat szobából ötöt egyedi fürdőszobássá alakítottunk át. 
Kicseréltük a nyílászárókat, a padlószőnyeg helyett szalagparkettát 
helyeztettünk le, kerítést építtettünk. Minden szobában van TV. és 
hűtőszekrény. A városba sporteseményekre, osztálykirándulásokra 
érkezőknek, kerékpáros kirándulóknak, nagycsaládosoknak olcsó 
szállást tudunk biztosítani. 

Az árbevétel lehetővé tette az egyesület zökkenőmentes üzemelte-
tését, emellett 292 950 Ft idegenforgalmi adót is befizettünk az ön-
kormányzat számlájára, annak ellenére, hogy a szállót igénybe ve-
vők zöme 18 éven aluli, akik nem kötelezettek IFA fizetésére. Figye-
lembe véve az ehhez társuló központi támogatást, ez 643 500 Ft. 
bevételt jelentett az önkormányzatnak. 

Megköszönjük az önkormányzatnak és az egyesületünknek sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlók támogatását.  

Felber Gyula elnök

Balról jobbra: Sebestyén Pál (edző), Kosztyu 
Veronika, dr. Somlai János (edző)

Solymosi Ákos almádi versenyző

Balatonalmádi taekwon-do klub versenyző csapata, az idei év 
első versenyéről, február 1-jén, kiváló eredménnyel érkezett haza. 
Szigetszentmiklóson rendezték a Kickbox szövetség évadnyitó meg-
hívásos kupáját, több harcművészeti szakág részvételével (kempó, 
taekwondo, kickbox). Az Almádis Kiss Martin nagyon technikás ta-
lálataival (először testre, majd később fejre bevitt rúgással) késztet-
te hosszabb megállásokra ellenfelét, azonban a mérkőzés végén egy 
ponttal hátrányba került, így vesztett. Bohus Borbála utolsó mecs-
csén a 3-4-ik helyért szintén jó küzdelem mellet szorult le a dobo-
góról. Solymosi Ákos a döntőben került össze kategóriája legtapasz-
taltabb versenyzőjével, akivel szemben jól tartotta magát, de ponto-
zásban alulmaradt. Így a jól megérdemelt ezüstéremmel tért haza. 
Edzőként Vajky László és segítője Bécsi Nikolett mesterek  készítet-
ték fel a sportolókat a Kéttannyelvű Gimnázium edzésein.
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A délelőtt folyamán lehetőség nyílik kipróbálni babatornát 0-1 
éves korú babák és szüleik részére, babamasszázst 0-1 éves korú ba-
báknak és szüleiknek, fittmama tornát 0-3 éves korú gyermekes 
anyukáknak, tipegő tornát 1-3 éves gyermekek és szüleik részére, 
óvodás tornát 3-7 éves korú gyermekeknek, kismama jógát váran-
dós kismamáknak, aerobicot nagyobb gyerekes anyukáknak.

9-12 óra között a gyermekek a mozgástérben kipróbálhatják a 
különféle mozgásos eszközöket és 5 próbában mérhetik le ügyessé-
güket. Egész délelőtt folyamán lehetőségük nyílik a gyermekeknek 
tavaszváró kézműveskedésre is. 

A legkisebbeket és szüleiket egy külön kis baba-mama szobával vár-
juk. A résztvevő gyermekek meglepetés ajándékban is részesülnek! A 
nap zárásaként 12 órai kezdettel bábszínházba invitáljuk a családokat! 
A rendezvényen való részvétel mindenki számára díjtalan és regisztrá-
cióhoz kötött.  Beckerné Sabján Ottilia FI-LE SE elnöke

 Taekwon-do eredmények

A 2013-as év legjobb sportolói
A veszprémi Hangvillában tartották az idei sportévnyitó ünnep-

séget, ahol a 2013-as év veszprémi színekben versenyző legjobbja-
it díjazták. 

Kosztyu Veronika (a Veszprémi Taekwon-do SE versenyző-
je és a balatonalmádi Mongúzok Taekwon-do SE edzője) az Or-

szágos Bajnoksá-
gon és a svédor-
szági Taekwon-do 
Európa Bajnoksá-
gon nyújtott kivá-
ló teljesítményé-
vel érdemelte ki a 
legjobbaknak járó 
kupát.

Az Orszá-
gos Bajnokságon 
öt számban lett 
aranyérmes. A leg-
eredményesebb 
női versenyzőként 

készülhetett élete első kontinens viadalára, ahol meggyőző teljesít-
ménnyel, megérdemelten nyert ezüstérmet. A versenyzőket és edző-
iket is díjazták.

A következő nagy megmérettetés 2014 áprilisában az Olaszor-
szágban megrendezésre kerülő Európa Bajnokság lesz, melyre Vero-
nika sikerrel kvalifikálta magát.

Almádi Hungarikum Klub!
2013. szeptember 21-én a Liget Kávéházban állampolgári kezde-

ményezésre 20 fő megalapította a Balatonalmádi Hungarikum Klu-
bot. A civil szerveződésű klub, alapító tagjai között hatan almádi ál-
landó lakosok, kilencen volt almádi lakosok, illetve jelenleg is almá-
di nyaraló tulajdonosok, négyen egykori almádi lakosok. A Klub 
célja, hogy betagozódjon a Hungarikum Klubok országos szerve-
zetébe és ennek keretében feltárja és ápolja a helyi értékeket. Elnök 
Szabó Zoltán képviselő úr, társelnök dr. Gráfik Imre néprajzkutató, 
tiszteletbeli elnök dr. Grundtner György ügyvéd.

Az alakuló ülést követően került sor a klub első nyilvános ren-
dezvényére. A ragyogó napsütésben szabad téren elhelyezett három 
pályán – kirándulók spontán érdeklődése mellett – került megren-
dezésre a nagy hagyományú, s egykor Almádi életéhez jellegzete-
sen hozzátartozó, labdarúgást leképező népi játék, a gombfoci első 
nyílt, amatőr Almádi Kupáért kiírt bajnoksága. A hat résztvevő hár-
mas csoportokban selejtező mérkőzéseket játszott, majd a csoport-
győztesek az első helyért, a csoport másodikak a harmadik helyért 
mérkőztek. 

Az első nyílt, amatőr gombfoci Almádi Kupa végeredménye. 1. 
(Bajnok) Csibi István, 2. Gráfik Imre, 3. Nagy Zsombor.

Gratulálunk és eredményes munkát, valamint élményekben gaz-
dag klubéletet kívánunk a tagságnak.

Shotokan siker Zalaszentgróton
A Shotokan Dojok Szövetsége szervezésében megrendezésre került 

az idei év első versenye Zalaszentgróton. A Szentgrót Kupa Nemzet-
közi/Országos Shotokan Karate Verseny 2014. február 15-én szom-
baton volt. A Balatonalmádi Shotokan Karate-Do Sportegyesület 
(Nippon-Dojo) karatékái kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a na-
gyon erős mezőnyben. A versenyen résztvevő közel kétszáz versenyző 
között, kis csapatunk majdnem minden tagja dobogós helyen végzett 
korosztályában. Vadas Csaba kumite versenyszám (küzdelem) bronz-
érem, Rézmüves Ádám kata versenyszám (formagyakorlat) bronz-
érem, Murányi Zsófia kumite versenyszám (küzdelem) ezüstérem, 
Morvai Anna kata versenyszám (formagyakorlat) bronzérem, Varga 
Orsolya kumite versenyszám (küzdelem) bronzérem, Huzsvár Fló-
rián kata versenyszám (formagyakorlat) bronzérem, Szombathelyi 
Klaudia kata versenyszám (formagyakorlat) aranyérem, kumite ver-
senyszám (küzdelem) ezüstérem, Kiss Maja kata versenyszám (forma-
gyakorlat) aranyérem, kumite versenyszám (küzdelem) bronzérem, 
Csapat kata versenyszám (csapat formagyakorlat) ezüstérem Morvai 
Anna, Kiss Maja, Murányi Zsófia.

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők önzetlen támo-
gatását, segítségét, mely hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeik, 
karatékáink ahogy korábban is, úgy most is kitűnő eredménye-
ket érjenek el.

A versenyzőinkre nagyon büszkék lehetünk, nem csak az ezen a 
versenyen eléret eredményekért, hanem a kitartó edzések és a kitű-
nő hozzáállásuk miatt is.

Edzéseink hétfőn és csütörtökön 18.00 órától a Györgyi Dénes 
iskola tornacsarnokában vannak. Folyamatosan várjuk a mozogni, 
fejlődni, karatézni vágyó gyermekeket és felnőtteket.

„A karate célja nem a győzelem vagy a vereség eldöntése, hanem a 
jellem fejlesztése és a gyakorlatok tökéletesítése.” (Gichin Funakoshi)

Rézmüves Miklós S.E. elnök

nek és gyakorolják kedvenc sportjukat. Bajnokságban életkorukra 
való tekintettel már nem tudnak indulni, azonban alkalmi sport-
rendezvényeken részt vesznek. 

Propagandájuk hatására az utóbbi időben fiatalok is csatlakoztak 
hozzájuk, akiknek igyekeznek megszerzett tapasztalataikat átadni, a 
sportág fortélyait megtanítani. Ezzel csak az a gond, hogy a fiatalok 
nem elég kitartóak, megjelennek, néhány edzésen jelen vannak, az-
tán eltűnnek. Van úgy, hogy időszakosan újra mennek edzésre, ál-
landó fiatal tag azonban kevés van, úgy lehet mondani, hogy ket-
tő-három.

Az egyesület működteti és tartja karban lehetőségeihez mérten a 
budatavai sporttelepet. 

Az Önkormányzat ingyenes használatunkba adta a Damjanich 
utcai sportszállót, melyet ifjúsági szállóként üzemeltetünk. 

Ez az ingatlan a volt Auróra szálloda munkásszállójaként funk-
cionált. 

Egyesületünk hozta használható állapotba. Bevezettettük a gázt, 
fűtésrendszerrel láttuk el, 2006-ban teljes felújítás következett, ami-
kor a tizenhat szobából ötöt egyedi fürdőszobássá alakítottunk át. 
Kicseréltük a nyílászárókat, a padlószőnyeg helyett szalagparkettát 
helyeztettünk le, kerítést építtettünk. Minden szobában van TV. és 
hűtőszekrény. A városba sporteseményekre, osztálykirándulásokra 
érkezőknek, kerékpáros kirándulóknak, nagycsaládosoknak olcsó 
szállást tudunk biztosítani. 

Az árbevétel lehetővé tette az egyesület zökkenőmentes üzemelte-
tését, emellett 292 950 Ft idegenforgalmi adót is befizettünk az ön-
kormányzat számlájára, annak ellenére, hogy a szállót igénybe ve-
vők zöme 18 éven aluli, akik nem kötelezettek IFA fizetésére. Figye-
lembe véve az ehhez társuló központi támogatást, ez 643 500 Ft. 
bevételt jelentett az önkormányzatnak. 

Megköszönjük az önkormányzatnak és az egyesületünknek sze-
mélyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlók támogatását.  

Felber Gyula elnök

Balról jobbra: Sebestyén Pál (edző), Kosztyu 
Veronika, dr. Somlai János (edző)

Solymosi Ákos almádi versenyző

Balatonalmádi taekwon-do klub versenyző csapata, az idei év 
első versenyéről, február 1-jén, kiváló eredménnyel érkezett haza. 
Szigetszentmiklóson rendezték a Kickbox szövetség évadnyitó meg-
hívásos kupáját, több harcművészeti szakág részvételével (kempó, 
taekwondo, kickbox). Az Almádis Kiss Martin nagyon technikás ta-
lálataival (először testre, majd később fejre bevitt rúgással) késztet-
te hosszabb megállásokra ellenfelét, azonban a mérkőzés végén egy 
ponttal hátrányba került, így vesztett. Bohus Borbála utolsó mecs-
csén a 3-4-ik helyért szintén jó küzdelem mellet szorult le a dobo-
góról. Solymosi Ákos a döntőben került össze kategóriája legtapasz-
taltabb versenyzőjével, akivel szemben jól tartotta magát, de ponto-
zásban alulmaradt. Így a jól megérdemelt ezüstéremmel tért haza. 
Edzőként Vajky László és segítője Bécsi Nikolett mesterek  készítet-
ték fel a sportolókat a Kéttannyelvű Gimnázium edzésein.
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. március 15-től április közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Március 12. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
A szobanövények gondozása, ápolása, virágkötészet
Vendégünk: Kálló Ilona kertész, a Glória virágbolt 
vezetője
Közgyűlés. A 2014. évi programunk és kirándulá-
si tervünk. 
Előadó Lencse Sándor elnök
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 12. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 13. csütörtök 15 óra
Szülőakadémia
Helyszín: Pannónia

Március 14. péntek 16 óra 
Balatoni téli esték – Őrizzük a lángot! 
Dallos Zsuzsa előadása az 1948-49-es szabadságharc 
özvegyeiről
Helyszín: Pannónia

Március 14. péntek 18 óra
Fáklyás felvonulás
Városház tér – Szent Erzsébet liget – Kossuth szo-
bor. Ünnepi műsor a Kossuth szobornál. Közre-
működnek a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
um diákjai
Szervező: Pannónia

Március 15. szombat 9-12 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Március 15. szombat 10 óra
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc emlékére
Ünnepi beszédet mond: dr. Kontrát Károly államtit-
kár, közreműködik Hatás Andrea és a Vörösberényi 
Általános Iskola diákjai
Az ünnepség koszorúzással zárul
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Petőfi szobor
Szervező: Pannónia

Március 17. hétfő 18 óra
Vörösberényi Fábián József kertbarát kör prog-
ramja
Minden, amit az ásványvizekről tudni érdemes. 
Előadó: Hebling Zsolt, Alsóörs község polgármestere
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 19 szerda 17 óra
Balatonalmádi 2024-ben
Amatőr képzőművész kiállítás
A kiállítást megnyitja: Jáger István grafikusművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 19. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 22. szombat 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől 
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Március 22. szombat 10 óra
II. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedő
Helyszín: Pannónia
Szervező: Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Kapcsolat: Szenthe László, 88 438 224 

Március 22. szombat 15 óra
Cimbora
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 23. vasárnap 13.30 
Ismerd meg Almádit és környékét!
Tavaszi honismereti túrák
Pannónia - piac - Vörösberény - Malom-völgy - Kő-
hegy - Vödör-völgy - Remete-völgy - Pannónia 10 
km „Régi vasút nyomában II.”
Információ: Illána Erzsébet 20 265 3759

Március 23. vasárnap 15 óra
Víz világnapja 
A NABE szervezésében az almádi mólónál
Információ www.nabe.hu

Március 24. hétfő 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 25. kedd 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: egészségfejlesztési iroda

Március 25. kedd 17 óra
Balatonalmádi Kertbarát Kör programja
Vízkutak létesítésének szabályai. Ivóvíz és termálvíz 
lehetőségek Almádi környezetében! Beszélgetés és 
vita Szakály Áron bányamérnökkel.
Helyszín: Pannónia
Lőrincz József elnök 70 366 0181 bereny.lorincz@
gmail.com

Március 26. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Nőnap a klubban – ünnepi műsor 
Fellép: Tóth István – meglepetés zenés szüli napi 
rendezvény. Meghívott vendég: Németh Tamás
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 29. szombat
Tavaszi teljesítménytúra
Bakony 50 km - Bakony 25 km - Bakony 10 km
Szervező: Balatonalmádi Bauxitkutató Természet-
járó SE
Információ: 30 478 2078  bxtse.baross@invitel.hu

Március 29. szombat 9-13 óra között
Mozogni Öröm Mozgalom a Legkisebbek napja

0-7 éves korú gyermekeknek és szüleiknek szóló 
mozgásos délelőtt, ahol a mozgáson, 5 próbán túl 
kézműveskedéssel és bábszínházzal várják a résztve-
vő családokat! 
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Beckerné Sabján Ottilia 30 288 2516  
sottilia@vipmail.hu

Március 29. szombat 9 órától
Vörösberényi Fábián József kertbarát kör prog-
ramja
Házi borverseny
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 2. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 5. szombat 9-12 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől 
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Április 7. hétfő 18 óra
Vörösberényi Fábián József Kertbarát kör prog-
ramja
Közgyűlés. Beszámoló a 2013. évi munkáról és gaz-
dálkodásról. 
Előadó: Pandur Ferenc elnök és Bugovics Edit gaz-
dasági vezető. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 9. szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
A gyógyszerek használata, mellékhatásai, természe-
tes módok
Előadó: Táborosi Árpád, az Optimum gyógyszer-
tár vezetője
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 9. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 11. péntek – 12. szombat – 13. vasárnap 
Balatonalmádi 25 éve város!  
Három napos rendezvénysorozat

Április 12. szombat 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: egészségfejlesztési iroda

Április 13. vasárnap 10 órától
Nyitott templomok
Idegenvezetéssel egybekötött, ingyenes templomi 
körtúra 
Gyülekező 10 órakor az Erődített templomnál
Információ: Tourinform Iroda Balatonalmádi 88 
594 081 
Kovács Attila 30 604 1556 és Töltési Erzsébet 30 
971 9446

Tavaszi honismereti túrák 
Ismerd meg Almádit és környékét!

A Honismereti és Városszépítő Kör március 1-jén 6 km-es tavasz-
köszöntő túrát szervezett a „Régi vasút nyomában I.”. Gyönyörű ta-
vaszi napsütésben tizenegyen jártuk végig az útvonalat Illána Erzsé-
bet túravezető és Kovács István helytörténeti kutató kalauzolásával.

Az alábbi tavaszi ingyenes túrákra várjuk szeretettel az érdeklődő-
ket. Március 23. vasárnap 13.30 óra Pannónia - piac - Vörösberény 
- Malom-völgy - Kő-hegy - Vödör-völgy - Remete-völgy - Pannó-
nia. 10 km „Régi vasút nyomában II.”. Április 27. vasárnap 13.20 
óra Almádi vasútállomás - vonattal Balatonkenese - temető - Tátorjá-
nos - Mámai dűlő - Mámai templomrom - Fűzfő vasútállomás vonat-
tal vissza. 8 km „Tátorjános túra”. Május 18. vasárnap 13.30 óra Pan-
nónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy Geodéziai torony - Csere-hegy 
Szabadság-kilátó - Káptalanfüred - Balmádi. 10 km „Kilátó túra”

Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759 

„Nyitott templomok” és vezetett 
körséták

2014. tavaszától ismét idegenvezetéssel egybekötött, ingyenes 
templomi körséták indulnak Balatonalmádiban. Az útvonalon az  
idegenvezetők bemutatják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb kápolnát. 

A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymástól. Kerékpár, autó 
vagy más közlekedési eszköz szükséges az eljutáshoz!

Vezetett körséták időpontjai és a találkozó helyszínei:
2014. április 13. 10.00 óra Erődített templom
2014. május 1-2. 10.00 óra Tourinform Iroda
2014. május 10. 10.00 óra Tourinform Iroda
2014. június 21. 17.00 óra Erődített templom
2014. június 28. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 5. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 12. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 19. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 26. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 2. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 9. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 16. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 23. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 30. 17.00 óra Erődített templom

A fenti templomok és a Szent Jobb kápolna 2014. június 21-től 
augusztus 31-ig keddtől vasárnapig, 10-18 óráig a nyitott templom-
kapuból szabadon megtekinthetőek! Igény estén a káptalanfüredi 
Angyalos Boldogasszony Kápolna, az Evangélikus templom, a Szent 
Margit kápolna és a Baross utcai Református templom is megtekint-
hető. Ezen templomok megtekintéséhez  időpont egyeztetés szük-
séges a +36 88 594 081 vagy a +36 30 971 9446 telefonszámon! A 
sétákon a részvétel ingyenes!  További információ Tourinform Iroda 
Balatonalmádi, +36 88 594 081, Kovács Attila +36 30 604 15 56, 
Töltési Erzsébet +36 30 971 9446.

Teljesítménytúra március 29-én
 A balatonalmádi Bauxitkutató Természetjáró SE tavaszi teljesítménytúrát 
indít március 29-én, szombaton. Bakony 50 km, emelkedő 900 m, menet-
idő maximum 12 óra,  rajt Veszprém vasútállomásról 6–8 óráig. Bakony 25 
km, emelkedő 400 m, menetidő maximum 6 óra, rajt Herend vasútállo-
másról 7-10 óráig. Bakony 10 km, emelkedő 150 m, rajt Városlőd, sport-
pálya, beérkezés 14 óráig. Mindhárom túránál a cél a városlődi sportpálya.
Nevezési díj: B50, B25 helyszínen 500 Ft/fő, turista és diák igazolvány-
nyal 400 Ft/fő, előzetes nevezés március 20-ig 300 Ft/fő. B10 helyszínen 
300 Ft/fő, turista és diák igazolvánnyal 200 Ft/fő, előzetes nevezés 150 Ft/
fő, határidő március 20. Csomagszállítás (rajt-cél) 200 Ft, csomag. 19 óra-
kor különbusz indul a célból Veszprém vasútállomásra, igény esetén onnan 
Balatonalmádiba. Érdeklődés: +36 30 478 2078, bxtse.baross@invitel.hu 

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát, és szolgáltatóit hogy 2014-ben is 

kiadásra kerül az 
Almádi információs füzet,

melyben a korábbi évekhez hasonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk.
Aki szeretne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2014. 

április 15-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda, Városház tér 4. 

E-mail: almtour@gmail.com, telefon: +36 88 594 081, mobil: +36 20 591 
0501, nyitva tartás hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig.

Horgász tanfolyam
Elindult a horgász tanfolyam Balatonalmádiban a Pannónia Kulturá-

lis Központban. Ha szeretsz horgászni, érdekel a vizek élővilága és még 
nem múltál el 14 éves, akkor gyere hozzánk a horgász tanfolyamra! 
Horgászat, verseny horgászat, vizek élővilága. A részvétel ingyenes!

Tanfolyamok:  szombatonként 10.00 óra. Helyszín:  Pannónia Vízi Mú-
zeum. Szervező:  Balatonalmádi Horgász Egyesület. Jelentkezés:  Gönczi 
Györgynél +36 70 3927 186

Csemete bababörze
Nagyszabású babaruha és játék börze a Veszprém Arénában 

2014. március 16-án, vasárnap 9–15 óráig.

BUCSY BALÁZS 
EMLÉKVERSENY 

A Veszprém Megyei Vívó Szövetség Balatonalmádi város 
önkormányzatának támogatásával rendezi meg

az országos vívó diákolimpia II.-III.-IV-VI. korcsoport
női-férfi tőr és kard versenyének döntőit

a Györgyi Dénes általános iskola tornacsarnokában

Versenyek kezdete:
Március 14.(péntek) 14.15 óra
Március 15.(szombat) 9.00 óra
Március 16.(vasárnap) 9.00 óra

Verseny színhelye: 
Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszki utca 30. 

A verseny fővédnöke: 
Keszey János Balatonalmádi város polgármestere
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2014. március 15-től április közepéig

A programokat minden hónap 20. napjáig várjuk 
a sarayanna@gmail.com címre vagy a könyvtárba.

Március 12. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
A szobanövények gondozása, ápolása, virágkötészet
Vendégünk: Kálló Ilona kertész, a Glória virágbolt 
vezetője
Közgyűlés. A 2014. évi programunk és kirándulá-
si tervünk. 
Előadó Lencse Sándor elnök
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 12. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 13. csütörtök 15 óra
Szülőakadémia
Helyszín: Pannónia

Március 14. péntek 16 óra 
Balatoni téli esték – Őrizzük a lángot! 
Dallos Zsuzsa előadása az 1948-49-es szabadságharc 
özvegyeiről
Helyszín: Pannónia

Március 14. péntek 18 óra
Fáklyás felvonulás
Városház tér – Szent Erzsébet liget – Kossuth szo-
bor. Ünnepi műsor a Kossuth szobornál. Közre-
működnek a Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázi-
um diákjai
Szervező: Pannónia

Március 15. szombat 9-12 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Március 15. szombat 10 óra
Városi ünnepség az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc emlékére
Ünnepi beszédet mond: dr. Kontrát Károly államtit-
kár, közreműködik Hatás Andrea és a Vörösberényi 
Általános Iskola diákjai
Az ünnepség koszorúzással zárul
Helyszín: Szent Erzsébet liget – Petőfi szobor
Szervező: Pannónia

Március 17. hétfő 18 óra
Vörösberényi Fábián József kertbarát kör prog-
ramja
Minden, amit az ásványvizekről tudni érdemes. 
Előadó: Hebling Zsolt, Alsóörs község polgármestere
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 19 szerda 17 óra
Balatonalmádi 2024-ben
Amatőr képzőművész kiállítás
A kiállítást megnyitja: Jáger István grafikusművész
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 19. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 22. szombat 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől 
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Március 22. szombat 10 óra
II. Országos Amatőr Gombafelismerő Vetélkedő
Helyszín: Pannónia
Szervező: Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Kapcsolat: Szenthe László, 88 438 224 

Március 22. szombat 15 óra
Cimbora
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 23. vasárnap 13.30 
Ismerd meg Almádit és környékét!
Tavaszi honismereti túrák
Pannónia - piac - Vörösberény - Malom-völgy - Kő-
hegy - Vödör-völgy - Remete-völgy - Pannónia 10 
km „Régi vasút nyomában II.”
Információ: Illána Erzsébet 20 265 3759

Március 23. vasárnap 15 óra
Víz világnapja 
A NABE szervezésében az almádi mólónál
Információ www.nabe.hu

Március 24. hétfő 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 25. kedd 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: egészségfejlesztési iroda

Március 25. kedd 17 óra
Balatonalmádi Kertbarát Kör programja
Vízkutak létesítésének szabályai. Ivóvíz és termálvíz 
lehetőségek Almádi környezetében! Beszélgetés és 
vita Szakály Áron bányamérnökkel.
Helyszín: Pannónia
Lőrincz József elnök 70 366 0181 bereny.lorincz@
gmail.com

Március 26. szerda 16 órától
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
Nőnap a klubban – ünnepi műsor 
Fellép: Tóth István – meglepetés zenés szüli napi 
rendezvény. Meghívott vendég: Németh Tamás
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Március 29. szombat
Tavaszi teljesítménytúra
Bakony 50 km - Bakony 25 km - Bakony 10 km
Szervező: Balatonalmádi Bauxitkutató Természet-
járó SE
Információ: 30 478 2078  bxtse.baross@invitel.hu

Március 29. szombat 9-13 óra között
Mozogni Öröm Mozgalom a Legkisebbek napja

0-7 éves korú gyermekeknek és szüleiknek szóló 
mozgásos délelőtt, ahol a mozgáson, 5 próbán túl 
kézműveskedéssel és bábszínházzal várják a résztve-
vő családokat! 
Helyszín: Pannónia
Kapcsolat: Beckerné Sabján Ottilia 30 288 2516  
sottilia@vipmail.hu

Március 29. szombat 9 órától
Vörösberényi Fábián József kertbarát kör prog-
ramja
Házi borverseny
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 2. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 5. szombat 9-12 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől 
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: Egészségfejlesztési Iroda

Április 7. hétfő 18 óra
Vörösberényi Fábián József Kertbarát kör prog-
ramja
Közgyűlés. Beszámoló a 2013. évi munkáról és gaz-
dálkodásról. 
Előadó: Pandur Ferenc elnök és Bugovics Edit gaz-
dasági vezető. 
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 9. szerda 16 óra
Vörösberényi nyugdíjas klub programja 
A gyógyszerek használata, mellékhatásai, természe-
tes módok
Előadó: Táborosi Árpád, az Optimum gyógyszer-
tár vezetője
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 9. szerda 18-19.30 órától
Erőnléti önvédelmi edzés hölgyeknek
Helyszín: Vörösberényi Kultúrház

Április 11. péntek – 12. szombat – 13. vasárnap 
Balatonalmádi 25 éve város!  
Három napos rendezvénysorozat

Április 12. szombat 9-11 óra
Nordic walking túra indul a Pannónia elől
Oktatás és túravezetés Kavalecz Gábor nordic 
walking instruktor
Szervező: egészségfejlesztési iroda

Április 13. vasárnap 10 órától
Nyitott templomok
Idegenvezetéssel egybekötött, ingyenes templomi 
körtúra 
Gyülekező 10 órakor az Erődített templomnál
Információ: Tourinform Iroda Balatonalmádi 88 
594 081 
Kovács Attila 30 604 1556 és Töltési Erzsébet 30 
971 9446

Tavaszi honismereti túrák 
Ismerd meg Almádit és környékét!

A Honismereti és Városszépítő Kör március 1-jén 6 km-es tavasz-
köszöntő túrát szervezett a „Régi vasút nyomában I.”. Gyönyörű ta-
vaszi napsütésben tizenegyen jártuk végig az útvonalat Illána Erzsé-
bet túravezető és Kovács István helytörténeti kutató kalauzolásával.

Az alábbi tavaszi ingyenes túrákra várjuk szeretettel az érdeklődő-
ket. Március 23. vasárnap 13.30 óra Pannónia - piac - Vörösberény 
- Malom-völgy - Kő-hegy - Vödör-völgy - Remete-völgy - Pannó-
nia. 10 km „Régi vasút nyomában II.”. Április 27. vasárnap 13.20 
óra Almádi vasútállomás - vonattal Balatonkenese - temető - Tátorjá-
nos - Mámai dűlő - Mámai templomrom - Fűzfő vasútállomás vonat-
tal vissza. 8 km „Tátorjános túra”. Május 18. vasárnap 13.30 óra Pan-
nónia - Óvári messzelátó - Felső-hegy Geodéziai torony - Csere-hegy 
Szabadság-kilátó - Káptalanfüred - Balmádi. 10 km „Kilátó túra”

Információ: Illána Erzsébet +36 20 265 3759 

„Nyitott templomok” és vezetett 
körséták

2014. tavaszától ismét idegenvezetéssel egybekötött, ingyenes 
templomi körséták indulnak Balatonalmádiban. Az útvonalon az  
idegenvezetők bemutatják az Erődített református templomot, a 
Szent Ignác templomot és a Szent Jobb kápolnát. 

A két utóbbi helyszín kb. 2 km-re van egymástól. Kerékpár, autó 
vagy más közlekedési eszköz szükséges az eljutáshoz!

Vezetett körséták időpontjai és a találkozó helyszínei:
2014. április 13. 10.00 óra Erődített templom
2014. május 1-2. 10.00 óra Tourinform Iroda
2014. május 10. 10.00 óra Tourinform Iroda
2014. június 21. 17.00 óra Erődített templom
2014. június 28. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 5. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 12. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 19. 17.00 óra Erődített templom
2014. július 26. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 2. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 9. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 16. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 23. 17.00 óra Erődített templom
2014. augusztus 30. 17.00 óra Erődített templom

A fenti templomok és a Szent Jobb kápolna 2014. június 21-től 
augusztus 31-ig keddtől vasárnapig, 10-18 óráig a nyitott templom-
kapuból szabadon megtekinthetőek! Igény estén a káptalanfüredi 
Angyalos Boldogasszony Kápolna, az Evangélikus templom, a Szent 
Margit kápolna és a Baross utcai Református templom is megtekint-
hető. Ezen templomok megtekintéséhez  időpont egyeztetés szük-
séges a +36 88 594 081 vagy a +36 30 971 9446 telefonszámon! A 
sétákon a részvétel ingyenes!  További információ Tourinform Iroda 
Balatonalmádi, +36 88 594 081, Kovács Attila +36 30 604 15 56, 
Töltési Erzsébet +36 30 971 9446.

Teljesítménytúra március 29-én
 A balatonalmádi Bauxitkutató Természetjáró SE tavaszi teljesítménytúrát 
indít március 29-én, szombaton. Bakony 50 km, emelkedő 900 m, menet-
idő maximum 12 óra,  rajt Veszprém vasútállomásról 6–8 óráig. Bakony 25 
km, emelkedő 400 m, menetidő maximum 6 óra, rajt Herend vasútállo-
másról 7-10 óráig. Bakony 10 km, emelkedő 150 m, rajt Városlőd, sport-
pálya, beérkezés 14 óráig. Mindhárom túránál a cél a városlődi sportpálya.
Nevezési díj: B50, B25 helyszínen 500 Ft/fő, turista és diák igazolvány-
nyal 400 Ft/fő, előzetes nevezés március 20-ig 300 Ft/fő. B10 helyszínen 
300 Ft/fő, turista és diák igazolvánnyal 200 Ft/fő, előzetes nevezés 150 Ft/
fő, határidő március 20. Csomagszállítás (rajt-cél) 200 Ft, csomag. 19 óra-
kor különbusz indul a célból Veszprém vasútállomásra, igény esetén onnan 
Balatonalmádiba. Érdeklődés: +36 30 478 2078, bxtse.baross@invitel.hu 

Felhívás
Ezúton értesítjük Almádi lakosságát, és szolgáltatóit hogy 2014-ben is 

kiadásra kerül az 
Almádi információs füzet,

melyben a korábbi évekhez hasonlóan hirdetési lehetőséget kínálunk.
Aki szeretne hirdetni a kiadványban, kérjük szándékát legkésőbb 2014. 

április 15-ig jelezze az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Tourinform Iroda, Városház tér 4. 

E-mail: almtour@gmail.com, telefon: +36 88 594 081, mobil: +36 20 591 
0501, nyitva tartás hétfő–péntek 8.00–16.00 óráig.

Horgász tanfolyam
Elindult a horgász tanfolyam Balatonalmádiban a Pannónia Kulturá-

lis Központban. Ha szeretsz horgászni, érdekel a vizek élővilága és még 
nem múltál el 14 éves, akkor gyere hozzánk a horgász tanfolyamra! 
Horgászat, verseny horgászat, vizek élővilága. A részvétel ingyenes!

Tanfolyamok:  szombatonként 10.00 óra. Helyszín:  Pannónia Vízi Mú-
zeum. Szervező:  Balatonalmádi Horgász Egyesület. Jelentkezés:  Gönczi 
Györgynél +36 70 3927 186

Csemete bababörze
Nagyszabású babaruha és játék börze a Veszprém Arénában 

2014. március 16-án, vasárnap 9–15 óráig.

BUCSY BALÁZS 
EMLÉKVERSENY 

A Veszprém Megyei Vívó Szövetség Balatonalmádi város 
önkormányzatának támogatásával rendezi meg

az országos vívó diákolimpia II.-III.-IV-VI. korcsoport
női-férfi tőr és kard versenyének döntőit

a Györgyi Dénes általános iskola tornacsarnokában

Versenyek kezdete:
Március 14.(péntek) 14.15 óra
Március 15.(szombat) 9.00 óra
Március 16.(vasárnap) 9.00 óra

Verseny színhelye: 
Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszki utca 30. 

A verseny fővédnöke: 
Keszey János Balatonalmádi város polgármestere
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Babakötvényt a Kincstárból
2013. december 2-től vásárolható a Babaköt-

vény a Magyar Államkincstár állampapír-for-
galmazó ügyfélszolgálatain. Az elmúlt egy hó-
napban rekord nagyságú, a 2006. januártól el-
telt időszak havi adatait is meghaladó összeg 
áramlott az új Babakötvény konstrukcióba.

Az állam által nyújtott életkezdési támogatás össze-
ge – ami jelenleg 42 500 Ft – a Magyar Államkincstár által vezetett Start 
letéti-számlán kerül automatikusan elhelyezésre a gyermek születését kö-
vetően. A Start letéti-számlán elhelyezett életkezdési támogatás összege 
nem egészíthető ki további befizetésekkel, illetve kamatozása megegyezik 
a mindenkori infláció mértékével. A szülőknek lehetőségük van azonban 
arra, hogy az összeget a Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó 
ügyfélszolgálatain díjmentesen nyitható Start-értékpapírszámlára helyez-
zék át és azokat a Kincstár automatikusan kizárólag a gyermek születé-
si évéhez igazodó Babakötvénybe fektesse be, amely infláció felett 3%-os 
adó-, járulék- és illetékmentes kamatot garantál a futamidő végéig. Erre a 
számlára a szülők, törvényes képviselők és hozzátartozók, valamint a tele-
pülések önkormányzatai – korlátlanul – fizethetnek be forint összegeket.  

A szülők, a törvényes képviselők és a hozzátartozók a 2006. január 
1. előtt született gyermekek részére is nyithatnak – egyszeri, 25 000 
forint befizetése mellett – Start-értékpapírszámlát. Fontos kiemelni, 
hogy a számlanyitás és a számlavezetés díjmentes, illetve bármekko-
ra forint összeget be lehet fizetni a gyermek javára, amely készpénz-
ben, átutalással, bankkártyás fizetéssel is megtehető bármely állampa-
pír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés bir-
tokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. 
A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10 %-ának meg-
felelő, de legfeljebb évi 6000 Ft további állami kamattámogatás jár. 

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény le-
járatáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű 
adó, járulék és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy 
a korábban banknál vezetett Start-számlákat átvigyék a Kincstárhoz. 
Első lépésként az ügyfélnek a Kincstár valamely állampapír-forgalma-
zó ügyfélszolgálatán – a gyermek nevére – Start-értékpapírszámlát kell 
nyitnia. Az ügyintéző által rendelkezésre bocsátott nyomtatványt – ki-
töltés után – az ügyfélnek a korábbi számlavezetőhöz kell benyújtania, 
és ezen nyomtatvány alapján a számlavezető a nála vezetett Start-szám-
la megszüntetésével egyidejűleg az addig összegyűlt összeget a kincstá-
ri Start-értékpapírszámlára átutalja. A Kincstárhoz érkezett összeg ezt 
követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a 
gyermek születési évének megfelelő sorozatú Babakötvénybe. 

Ügyfeleinknek lehetőségük van az online időpontfoglalásra, mely már 
a pápai értékesítési pontunkra is igénybevehető és melynek keretében 
ügyfeleink honlapunkon időpontot foglalhatnak bármely Állampénztá-
ri Irodába, így soron kívül intézhetik állampapírral kapcsolatos ügyeiket.

A Start-értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok: a 
szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító 
kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája, a gyermek adó-
azonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezés-
re áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás, gyermek születési anya-
könyvi kivonata és lakcímkártyája, annak a szülőnek az egyetértő 
nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják. 

A Start-értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért 
hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (+36 1 452 2900), lá-
togasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy 
keresse személyesen a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóság állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elér-
hetőségeken Veszprém, Budapest út 4., Pápa, Fő u. 5.

In memoriam Bugyi Pál polgárőr 
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kedves és tisztelt polgár-

őrünk Bugyi Pál (1924-2014), Pali bácsi, 2014. február 5-én 90 
éves korában elhunyt.

1995 márciusában, mint alapító vett részt, majd példaadó mun-
kával, közvetlenségével, több polgári személyt sikerült megnyernie a 
polgárőri munkához. Ő maga a járőrszolgálatok mellett, az Almádi 
egyesület gazdasági vezetője is volt. A kiváló munkájáért több elis-
merésben részesült, 80 éves korában megkapta a polgárőrség legma-
gasabb kitüntetését a polgárőr érdemkereszt arany fokozatát. 

Biztonságosabb Internet Nap
Safer Internet Day - Zaklatás

Az internet használata ma már gyakorlatilag elkerülhetetlen. Már 
az általános iskolában is tanulnak a gyerekek informatikát és a szá-
mítógépes ismereteken belül internet használatot. Későbbi tanul-
mányaik során egy-egy feladat megoldásához, kisdolgozat elkészí-
téséhez internet nélkül már hozzá sem fognak. Ilyen esetekben a 
„könytárazás” gyors és egyszerűbb módját választják. A felsőfokú in-
tézmények hallgatói az oktatási intézményeikkel a kapcsolatot szin-
te már csak az internet használatával tudják tartani.

A hétköznapi életben is az internetet vesszük igénybe a barátaink-
kal, ismerősökkel való kapcsolattartásban, utazás előtt menetrend ke-
resésnél, vásárlásnál, mesterember keresésénél, banki ügyek intézésénél, 
hírek olvasásához, bennünket érdeklő témákban információszerzéshez, 
zenék, filmek, könyvek, letöltéséhez vagyis szórakozáshoz. És még so-
rolhatnám a lehetőségek végtelen tárházát, amelyet az internet nyújt.

Szeretek netezni, szeretek szörfölni a neten, de
- nem adom meg és nem teszem közzé a személyes adataimat, 

banki adataimat, elérhetőségemet minden szíre-szóra, 
- nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak olyant, amit 

akár évek múlva is vállalhatok,
- nem kommunikálok olyan stílusban, témában, másokról véle-

ményt nyilvánítva, amely nem tartozik a nagy nyilvánosságra,
- nem hiszek el mindent feltétel nélkül, amit olvasok, amit látok,
- nem vásárolok csak postai utánvétellel ismeretlen emberektől, 

cégektől, 
- nem nézegetek tiltott információkat hordozó oldalakat,
- nem töltöm a „fél életemet”, a szabadidőmet a számítógép előtt.
Így elkerülhetem, hogy 
- adathalászok hálójába kerüljek, akik az általam megadott infor-

mációk alapján bűncselekményt követnek el ellenem, vagy a látot-
tak, tapasztaltak, a velem megtörténtek miatt áldozattá váljak,

- megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi mennyiségű hirde-
tést, reklámot kapjak,

- megharagudjanak rám a barátaim, ismerőseim, hogy kellemetlen 
helyzetbe hoztam őket, jómagam bűncselekmény elkövetőjévé váljak.

A közösségi oldalakon egy új, veszélyes szokás terjed a fiatalok 
körében, a cyberbullying, vagyis zaklatás. Az egyre gyakoribb inter-
netes kortárs-zaklatás divatja mostanra a magyar fiatalokat is elér-
te. Egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a szá-
mukra nem szimpatikus osztálytársat például úgy, 

- hogy álprofilt hoznak létre a nevükben, szervezetten pocskondi-
ázzák egy közösségi oldalon, 

- esetleg megverik és az erről készült videót feltöltik a netre, 
- mobiltelefonon küldenek kellemetlen vagy ijesztő SMS-eket.
Zaklatást valósít meg a Bűntető Törvénykönyv szerint az, 
- aki mást megfélemlítve, magánéletébe, minden napjaiba beavat-

kozva rendszeresen, tartósan háborgat, 
- aki mást vagy hozzá tartózóját személy elleni erőszakos vagy testi 

épségét veszélyeztető cselekmény elkövetésével fenyeget.
Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás megelőzésére
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, mi-

lyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek mások-
ra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit 
mondasz/küldesz másoknak.

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy 
posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elter-
jedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg má-
sokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!

Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szí-
vesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, 
a következők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6. Vörösberényi általános iskoláért alapítvány, adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület, adószáma: 
18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért, adószá-
ma: 19266057-1-19
15. Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-
vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári olvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

A cimborák a honfoglalás korában tettek képzelt látogatást

Péterfy Gizella Erdélyből hoztam című kiállítása a Pannóniában

Februárban történt 4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy 
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik és ne vágj vissza, ne vála-
szolj haragból!

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a 
sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbí-
zol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 116 111, vagy a rendőrséget!

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd 
az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki 
nem állna melléd?

Kedves szülők, pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó felnőttek! 
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük gyermekeinket, fiataljain-
kat az internetes bűnelkövetéstől és áldozattá válástól. 

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 Kedves barátunk és polgárőr társunk, kérünk, hogy onnan fent-
ről is vigyázó szemedet, vesd felénk, hogy munkánkat nélküled is 
hatékonyan tudjuk végezni. Emlékedet örökre megőrizzük. 2014. 
február 17-én Jászapátiban tartott búcsúztatásán polgárőrségünket 
három társunk képviselte. 

Nyugodj békében Pali bácsi.  
 Balatonalmádi Polgárőr Egyesülete
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Babakötvényt a Kincstárból
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Az állam által nyújtott életkezdési támogatás össze-
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pír-forgalmazó ügyfélszolgálaton, valamint kiegészítő szerződés bir-
tokában a Kincstár WebKincstár forgalmazó csatornáján keresztül. 
A magánszemélyi befizetések után évente az összeg 10 %-ának meg-
felelő, de legfeljebb évi 6000 Ft további állami kamattámogatás jár. 

A gyermek 18. életévének betöltéséig, illetve a Babakötvény le-
járatáig keletkezett megtakarítás és hozam mentesül mindennemű 
adó, járulék és illeték alól.

A kedvező feltételek miatt a szülőknek érdemes megfontolniuk, hogy 
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követően külön rendelkezés nélkül automatikusan befektetésre kerül a 
gyermek születési évének megfelelő sorozatú Babakötvénybe. 

Ügyfeleinknek lehetőségük van az online időpontfoglalásra, mely már 
a pápai értékesítési pontunkra is igénybevehető és melynek keretében 
ügyfeleink honlapunkon időpontot foglalhatnak bármely Állampénztá-
ri Irodába, így soron kívül intézhetik állampapírral kapcsolatos ügyeiket.

A Start-értékpapírszámla nyitáshoz szükséges dokumentumok: a 
szülő (vagy a gyermek törvényes képviselőjének) személyazonosító 
kártyája/igazolványa, és – ha van – lakcímkártyája, a gyermek adó-
azonosító jelét tartalmazó adóigazolvány (amennyiben rendelkezés-
re áll), vagy arról szóló hivatalos igazolás, gyermek születési anya-
könyvi kivonata és lakcímkártyája, annak a szülőnek az egyetértő 
nyilatkozata, akinek a családi pótlékot folyósítják. 

A Start-értékpapírszámlával kapcsolatos bővebb információért 
hívja a Magyar Államkincstár Call Centerét (+36 1 452 2900), lá-
togasson el a Kincstár honlapjára (www.allamkincstar.gov.hu), vagy 
keresse személyesen a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 
Igazgatóság állampapír forgalmazó ügyfélszolgálatát az alábbi elér-
hetőségeken Veszprém, Budapest út 4., Pápa, Fő u. 5.
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te már csak az internet használatával tudják tartani.
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tést, reklámot kapjak,

- megharagudjanak rám a barátaim, ismerőseim, hogy kellemetlen 
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- aki mást vagy hozzá tartózóját személy elleni erőszakos vagy testi 

épségét veszélyeztető cselekmény elkövetésével fenyeget.
Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás megelőzésére
1. Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, mi-

lyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött képek mások-
ra, ezért fontos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit 
mondasz/küldesz másoknak.

2. Használd az eszed, mielőtt közzéteszed! Bármit küldesz, vagy 
posztolsz online, legyen az fotó, vagy szöveg, nagyon gyorsan elter-
jedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.

3. A jelszavadat kezeld úgy, mint a fogkefédet – ne oszd meg má-
sokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!

Felhívás személyi jövedelemadó 
1 százalékának felajánlására

A városunkban működő alapítványok, egyesületek , amelyek szí-
vesen fogadják a velük szimpatizáló adózók SZJA 1% felajánlásait, 
a következők:
1. „Almádiért” közalapítvány, adószáma: 19262259-2-19
2. „Együtt-egymásért” Nyílt közalapítvány, adószáma: 18919879-1-19
3. Közbiztonsági közalapítvány, adószáma: 18938649-1-19
4. Almádi zeneiskoláért alapítvány, adószáma: 18938591-1-19
5. Györgyi Dénes iskoláért alapítvány, adószáma:18924907-1-19
6. Vörösberényi általános iskoláért alapítvány, adószáma: 18935598-1-19
7. Almádi Diáksportkör, adószáma: 18916254-1-19
8. Balatonalmádi Herkules SE, adószáma: 19263573-2-19
9. Bauxitkutató Természetjáró SE, adószáma: 18914836-1-19
10. Nagycsaládosok Balatonalmádi egyesülete, adószáma: 18916357-1-19
11. Balatonalmádi focisuli alapítvány, adószáma: 18929672-1-19
12. Balatonalmádi polgárőr egyesület, adószáma: 18919123-1-19
13. Eggenfelden-Balatonalmádi baráti társaság egyesület, adószáma: 
18936173-1-19
14. DLSB Alapítvány Balatonalmádi kéttannyelvű gimnáziumért, adószá-
ma: 19266057-1-19
15. Balatonalmádi magyar-angol tannyelvű gimnázium sportjáért alapít-
vány, adószáma: 18937655-1-19
16. Vörösberényi polgári olvasókör, adószáma: 18923487-1-19
17. Balatonalmádi sporthorgász egyesület, adószáma: 19901208-1-19

A cimborák a honfoglalás korában tettek képzelt látogatást

Péterfy Gizella Erdélyből hoztam című kiállítása a Pannóniában

Februárban történt 4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy 
jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik és ne vágj vissza, ne vála-
szolj haragból!

5. Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan mentheted el a 
sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!

6. Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben megbí-
zol, vagy hívd a Kék Vonal Helpline számát: 116 111, vagy a rendőrséget!

7. Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit zaklatnak! Támogasd 
az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy éreznéd magad, ha senki 
nem állna melléd?

Kedves szülők, pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó felnőttek! 
Mindnyájunk feladata, hogy megvédjük gyermekeinket, fiataljain-
kat az internetes bűnelkövetéstől és áldozattá válástól. 

Stanka Mária r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

 Kedves barátunk és polgárőr társunk, kérünk, hogy onnan fent-
ről is vigyázó szemedet, vesd felénk, hogy munkánkat nélküled is 
hatékonyan tudjuk végezni. Emlékedet örökre megőrizzük. 2014. 
február 17-én Jászapátiban tartott búcsúztatásán polgárőrségünket 
három társunk képviselte. 

Nyugodj békében Pali bácsi.  
 Balatonalmádi Polgárőr Egyesülete
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Az egészség – amíg van – nem érték, mindennapi életünk szerves része, természetesnek vesszük, nem törődünk vele, nem vigyázunk rá, 
hiszen van. Amíg egészségesek vagyunk, túlhajszolt világunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzésért nekünk is ten-
nünk kell, nem tudjuk, hogyan vigyázzunk rá, mit tegyünk azért, hogy egészségünk tartósan megmaradjon.

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodában (EFI), ingyen biztosítunk önnek lehetőséget arra, hogy segítségünkkel megőrizze egészsé-
gét. Széleskörű egészségnevelő, egészségfejlesztő és életmódváltást segítő programokat állítottunk össze mindazok számára, akiknek fontos 
mindennapi jó közérzetük, ennek megtartásáért tenni is szeretnének és bizalommal fordulnak hozzánk.

Táplálkozási tanácsadás Tordai Szilvia dietetikussal, előzetes bejelentkezés alapján. Hétfő: 8.00-9.00, szerda: 15.00-16.00, péntek: 
14.00-15.00.

Gyógytornász tanácsadói és konzultációs lehetőség Szalai Emese gyógytornásszal, előzetes bejelentkezés alapján. Hétfő: 16.00-18.00 
Szerda: 16.00-17.00.

Alap állapotfelmérés és tanácsadás bejelentkezés előzetes időpont egyeztetés alapján!
A programokon való részvételhez bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon: +36 88 599 923.
Az Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásai térítésmentesek. Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.efi.balatonalmadi.hu.
Nordic walking túrák indulnak! Oktatás és szakszerű túravezetés Kavalecz Gábor nordic walking instruktorral. 2014. március 15-én 9.00 

órakor 3 órás túra indul a Pannónia Kulturális Központ elől. 2014. március 15-én 15.00 órakor 3 órás túra indul a balatonkenesei strand 
főbejárata elől. Túrabotokat korlátozott számban biztosítunk ezért előzetes jelentkezés szükséges!

Nordic walking túrák további időpontjai:
2014. március 15. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-18.00    
2014. március 22. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-11.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-17.00    
2014. március 25. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-11.00 
2014. április 01. Balatonkenese, Strand főbejárat 9.00-11.00 
2014. április 05.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-18.00    
2014. április 12.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-11.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-17.00    
2014. április 15.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-11.00
2014. április 29.  Balatonkenese, Strand főbejárat 9.00-11.00    
2014. május 03.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!    
2014. május 04.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 09.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 11.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 17.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat15.00-18.00  

„Köztes átmenetek - a drog” című interaktív kiállítás
2014. március 17 - április 04.

 Helyszín: Közösségi Ház, 8175 Balatonfűzfő, József A. u. 10. 
AZ EGÉSZSÉG A LEGFŐBB ÉRTÉK!

Munkatársaink szeretettel várják a kedves érdeklődőket!
 Várszegi Judit  Szalai Emese  Nagy Anikó
      szakmai vezető  irodavezető  irodai munkatárs

  
A programváltozás jogát fenntartjuk!

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA HÍREI  

SEGÍTÜNK MEGŐRIZNI EGÉSZSÉGÉT!
AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA AKTUÁLIS  

PROGRAMAJÁNLATA

Tudásforrás

Tájékoztató 
Otthoni szakápolás és hospice ellátás

Ma már lehetőség van arra, hogy ne kelljen korházba mennie an-
nak, akinek nem feltétlenül szükséges, hanem otthonában gyógyul-
hasson, még ha valamilyen szakellátásra is van szüksége. Közel 20 
éve működnek az országban a térítésmentesen igénybe vehető ott-
honi szakápolási és hospice szolgálatok.

Otthoni szakápolás
Otthoni szakápolásban azok a betegek részesülhetnek, akik nem 

szorulnak állandó orvosi felügyeletre, így otthonukban is megold-
ható az ellátásuk. Otthoni szakápolást a beteg háziorvosa rendelhet 
el, saját jogon, vagy szakellátást az illetékes szakorvos javaslata alap-
ján (fizioterápia, gyógytorna). Ezt a beteg is kérheti háziorvosától, 
amennyiben az előbb említett feltételek fenn álnak. Otthoni szak-
ápolás egy elrendeléssel legfeljebb 14 alkalomra rendelhető el, amit 
indokolt esetben a háziorvos 3 alkalommal meghosszabbíthat. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, in-
gyenesen igénybe vehető otthoni szakápolási szolgálat működik Ba-
latonkenesei székhellyel a Balatonalmádi kistérség településein, a 
Balatonalmádi Egészségügyi Központtal együttműködve.  

Az ápolók a következő feladatokat végzik a beteg otthonában. 
Műtétek utáni ellátás, katéter gondozás, stoma terápia, szonda táp-
lálás, decubitálódott területek, fekélyek és más sebellátások, infúzi-
ós kezelések, kórházi osztályról kibocsátott betegek rehabilitáció-
ja, mozgásterápia, mobilizálás, gyógyászati segédeszközök szakszerű 
használatának megtanítása, fizioterápia, gyógytorna, injekciózás, és 
egyéb az orvos által előírt szakmai tevékenység.

Munkájuk lényege – melyet a 20/1996. NM. rendelet szabályoz 
– , hogy a kórházi ellátás után is – vagy az helyett – szakápolásra 
szoruló betegeket egyénileg, betegségüknek megfelelően, otthonuk-
ban a megszokott környezetükben ápolják, a mielőbbi gyógyulásu-
kat fokozottan elősegítve.

Otthoni Hospice ellátás
Szintén OEP által finanszírozott Otthoni Hospice ellátást is végez 

a szolgálat, területi ellátási kötelezettséggel Balatonkenese vonzáskör-
zetében. A hospice tevékenység keretében a szakápolók a daganatos 
betegek szakápolását és lelki gondozását végzik a beteg otthonában. 
A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat 
látja el, melyben hospice-orvos, hospice-nővér, mentálhigiénés szak-
ember, dietetikus, gyógytornász, lelkész, szociális munkás, illetve ön-
kéntes segítők vesznek részt. Otthoni Hospice ellátást a jelenlegi tör-
vények szerint daganatos betegeknek rendelhet el a háziorvos, de ki-
zárólag csak onkológiai javaslatra. Hospice ellátás egy elrendeléssel 50 
napra rendelhető el, amit kétszer lehet meghosszabbítani.

A hospice nővér tevékenysége a szakápolás.  Ennek keretében, tar-
tós fájdalomcsillapítás felügyelete, fájdalomcsillapító eljárások beta-
nítása, műtéti sebek kezelése, felfekvéses sebek kezelése, művi test-
nyílások gondozása, testváladék elvezető csövek gondozása, a gon-
dozás betanítása, gyógyászati segédeszközök használatának betaní-
tása, folyadékpótló terápia, mesterséges táplálás betanítása, izom-
ban, bőr alá beadott injekció beadása, gyógylámpás és TENS ke-
zelések, ápolási, gondozási tanácsadás, a beteg és a család lelki gon-
dozása. A szakápolási feladatokon túl kapcsolatot tart, a háziorvos-
sal, a szakorvosokkal, fekvő beteg intézményekkel. A gyógytornász 
és fizioterapeuta csak szakorvosi javaslat alapján végzi tevékenysé-
gét. Mentálhigiénés gondozásra, képzett szakember segítségét lehet 
igénybe venni a lelki gondok megsegítésére. Diétás tanácsadásadás-
sal segítünk a megfelelő étrend összeállításában. 

EFI
BALATONALMÁDI Szociális ellátás szervezése 

A szolgálat szociális munkásának segítségével tájékozódhatnak az 
elérhető szociális ellátásokról. Ápolási díj, közgyógy ellátottság, ön-
kormányzati, természetbeli juttatások elérhetőségéről. Igény szerint 
szociális munkásunk veszi föl a kapcsolatot, a területileg illetékes 
gondozási központokkal, támogató szolgálatokkal. Csak az ellátás 
megszervezése térítésmentes feladat. 

Palliatív orvosi ellátás
Orvosaink a tüneti terápiában jártas szakemberek. A segítségük-

kel otthoni körülmények között felügyelhető a fájdalomcsillapítás 
és a kísérő tünetek gyógyszerelése. 

Mindezekkel kapcsolatos kérdésekkel szívesen állunk rendelkezé-
sükre, munkaidőben az alábbi elérhetőségeken.

Balatonkenese Táncsics u. 16/A, BOMEDIC ’99 Szakápolási Szol-
gálat, telefon: +36 70 3790 429, +36 20 9508 805, +36 20 9734 
804, e-mail:bomedic@vipmail.hu, honlap:www.bomedic.hu

Bókkon Tamás a szolgálat vezetője
Bókkonné Nagy Erzsébet szakmai vezető

A februári foglalkozáson valamennyi gyermekcsapat kipróbál-
hatta, hogy lehet kiszabadulni a Digitális Erődből. A papkeszi, 
szentkirályszabadjai és mindkét balatonalmádi iskolai diákjai sike-
resen és jókedvűen teljesítették a könyvtári feladatokat.



ALMÁDI ÚJSÁG 2014. márciusÉletmód Életmód

Olvassa el az újság internetes változatát is: pkk.hu > almádi újság16 Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com 17

Az egészség – amíg van – nem érték, mindennapi életünk szerves része, természetesnek vesszük, nem törődünk vele, nem vigyázunk rá, 
hiszen van. Amíg egészségesek vagyunk, túlhajszolt világunkban nem gondolkodunk azon, hogy egészségünk megőrzésért nekünk is ten-
nünk kell, nem tudjuk, hogyan vigyázzunk rá, mit tegyünk azért, hogy egészségünk tartósan megmaradjon.

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Irodában (EFI), ingyen biztosítunk önnek lehetőséget arra, hogy segítségünkkel megőrizze egészsé-
gét. Széleskörű egészségnevelő, egészségfejlesztő és életmódváltást segítő programokat állítottunk össze mindazok számára, akiknek fontos 
mindennapi jó közérzetük, ennek megtartásáért tenni is szeretnének és bizalommal fordulnak hozzánk.

Táplálkozási tanácsadás Tordai Szilvia dietetikussal, előzetes bejelentkezés alapján. Hétfő: 8.00-9.00, szerda: 15.00-16.00, péntek: 
14.00-15.00.

Gyógytornász tanácsadói és konzultációs lehetőség Szalai Emese gyógytornásszal, előzetes bejelentkezés alapján. Hétfő: 16.00-18.00 
Szerda: 16.00-17.00.

Alap állapotfelmérés és tanácsadás bejelentkezés előzetes időpont egyeztetés alapján!
A programokon való részvételhez bejelentkezés szükséges az alábbi telefonszámon: +36 88 599 923.
Az Egészségfejlesztési Iroda szolgáltatásai térítésmentesek. Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.efi.balatonalmadi.hu.
Nordic walking túrák indulnak! Oktatás és szakszerű túravezetés Kavalecz Gábor nordic walking instruktorral. 2014. március 15-én 9.00 

órakor 3 órás túra indul a Pannónia Kulturális Központ elől. 2014. március 15-én 15.00 órakor 3 órás túra indul a balatonkenesei strand 
főbejárata elől. Túrabotokat korlátozott számban biztosítunk ezért előzetes jelentkezés szükséges!

Nordic walking túrák további időpontjai:
2014. március 15. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-18.00    
2014. március 22. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-11.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-17.00    
2014. március 25. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ, 9.00-11.00 
2014. április 01. Balatonkenese, Strand főbejárat 9.00-11.00 
2014. április 05.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-18.00    
2014. április 12.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-11.00, Balatonkenese, Strand főbejárat 15.00-17.00    
2014. április 15.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-11.00
2014. április 29.  Balatonkenese, Strand főbejárat 9.00-11.00    
2014. május 03.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!    
2014. május 04.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 09.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 11.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 10.00-13.00 Gyalogol a kistérség!
2014. május 17.  Balatonalmádi, Pannónia Kulturális központ 9.00-12.00, Balatonkenese, Strand főbejárat15.00-18.00  
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el, saját jogon, vagy szakellátást az illetékes szakorvos javaslata alap-
ján (fizioterápia, gyógytorna). Ezt a beteg is kérheti háziorvosától, 
amennyiben az előbb említett feltételek fenn álnak. Otthoni szak-
ápolás egy elrendeléssel legfeljebb 14 alkalomra rendelhető el, amit 
indokolt esetben a háziorvos 3 alkalommal meghosszabbíthat. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott, in-
gyenesen igénybe vehető otthoni szakápolási szolgálat működik Ba-
latonkenesei székhellyel a Balatonalmádi kistérség településein, a 
Balatonalmádi Egészségügyi Központtal együttműködve.  

Az ápolók a következő feladatokat végzik a beteg otthonában. 
Műtétek utáni ellátás, katéter gondozás, stoma terápia, szonda táp-
lálás, decubitálódott területek, fekélyek és más sebellátások, infúzi-
ós kezelések, kórházi osztályról kibocsátott betegek rehabilitáció-
ja, mozgásterápia, mobilizálás, gyógyászati segédeszközök szakszerű 
használatának megtanítása, fizioterápia, gyógytorna, injekciózás, és 
egyéb az orvos által előírt szakmai tevékenység.

Munkájuk lényege – melyet a 20/1996. NM. rendelet szabályoz 
– , hogy a kórházi ellátás után is – vagy az helyett – szakápolásra 
szoruló betegeket egyénileg, betegségüknek megfelelően, otthonuk-
ban a megszokott környezetükben ápolják, a mielőbbi gyógyulásu-
kat fokozottan elősegítve.

Otthoni Hospice ellátás
Szintén OEP által finanszírozott Otthoni Hospice ellátást is végez 

a szolgálat, területi ellátási kötelezettséggel Balatonkenese vonzáskör-
zetében. A hospice tevékenység keretében a szakápolók a daganatos 
betegek szakápolását és lelki gondozását végzik a beteg otthonában. 
A betegek ellátását speciálisan felkészült szakemberekből álló csapat 
látja el, melyben hospice-orvos, hospice-nővér, mentálhigiénés szak-
ember, dietetikus, gyógytornász, lelkész, szociális munkás, illetve ön-
kéntes segítők vesznek részt. Otthoni Hospice ellátást a jelenlegi tör-
vények szerint daganatos betegeknek rendelhet el a háziorvos, de ki-
zárólag csak onkológiai javaslatra. Hospice ellátás egy elrendeléssel 50 
napra rendelhető el, amit kétszer lehet meghosszabbítani.

A hospice nővér tevékenysége a szakápolás.  Ennek keretében, tar-
tós fájdalomcsillapítás felügyelete, fájdalomcsillapító eljárások beta-
nítása, műtéti sebek kezelése, felfekvéses sebek kezelése, művi test-
nyílások gondozása, testváladék elvezető csövek gondozása, a gon-
dozás betanítása, gyógyászati segédeszközök használatának betaní-
tása, folyadékpótló terápia, mesterséges táplálás betanítása, izom-
ban, bőr alá beadott injekció beadása, gyógylámpás és TENS ke-
zelések, ápolási, gondozási tanácsadás, a beteg és a család lelki gon-
dozása. A szakápolási feladatokon túl kapcsolatot tart, a háziorvos-
sal, a szakorvosokkal, fekvő beteg intézményekkel. A gyógytornász 
és fizioterapeuta csak szakorvosi javaslat alapján végzi tevékenysé-
gét. Mentálhigiénés gondozásra, képzett szakember segítségét lehet 
igénybe venni a lelki gondok megsegítésére. Diétás tanácsadásadás-
sal segítünk a megfelelő étrend összeállításában. 

EFI
BALATONALMÁDI Szociális ellátás szervezése 

A szolgálat szociális munkásának segítségével tájékozódhatnak az 
elérhető szociális ellátásokról. Ápolási díj, közgyógy ellátottság, ön-
kormányzati, természetbeli juttatások elérhetőségéről. Igény szerint 
szociális munkásunk veszi föl a kapcsolatot, a területileg illetékes 
gondozási központokkal, támogató szolgálatokkal. Csak az ellátás 
megszervezése térítésmentes feladat. 

Palliatív orvosi ellátás
Orvosaink a tüneti terápiában jártas szakemberek. A segítségük-

kel otthoni körülmények között felügyelhető a fájdalomcsillapítás 
és a kísérő tünetek gyógyszerelése. 

Mindezekkel kapcsolatos kérdésekkel szívesen állunk rendelkezé-
sükre, munkaidőben az alábbi elérhetőségeken.

Balatonkenese Táncsics u. 16/A, BOMEDIC ’99 Szakápolási Szol-
gálat, telefon: +36 70 3790 429, +36 20 9508 805, +36 20 9734 
804, e-mail:bomedic@vipmail.hu, honlap:www.bomedic.hu

Bókkon Tamás a szolgálat vezetője
Bókkonné Nagy Erzsébet szakmai vezető

A februári foglalkozáson valamennyi gyermekcsapat kipróbál-
hatta, hogy lehet kiszabadulni a Digitális Erődből. A papkeszi, 
szentkirályszabadjai és mindkét balatonalmádi iskolai diákjai sike-
resen és jókedvűen teljesítették a könyvtári feladatokat.
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Kerttulajdonosok figyelem!
A hódítók nem csak a vízben érkeznek!  

Az előző cikkemben víz-
ben élő invázív fajokról írtam.  
Íme, néhány  mostanában ép-
pen aktuális, új szárazföldi hó-
dító faj. Ezeknek veszélye nem 
csak kártétel lehet, hanem a 
honos, rendszerbe beépült faj/
fajok kiszorítása, élőhelyből, 
táplálékláncból. 

Jó példa erre a harlekin ka-
tica, mely a hazai katicákat is 
tápláléknak tekinti. Betöltet-

len élőhelyet talált a selyemakác levélbolha, miután úgy harminc 
év alatt e dísznövény kellően elterjedt hazánkban. A táplálékspeci-
alista levélbolhának csak kb. 5 év kellett az országos elterjedéshez. 
A védekezésre igazán hatékony módszert nem találtak, szerencsére 
a levélbolha populáció kezd összeomlani, beállni látszik az egyen-
súlyi állapot. Volt még hely a buxuson a puszpánglégy mellett, így 
mára a selyemfényű puszpángmoly, 2011-es soproni észlelése óta, 
a nyugati részen jelentős kártevője lett a buxusnak. Biztosan ideér 
egy Drozophila suzukii nevű muslicafaj, amelyik a cseresznyét nem 
zölden, de érett pirosan támadja, kizárva a vegyszeres védekezés le-
hetőségét. A termés nagyobb részét képes tönkre tenni és minden-
féle bogyóst eszik. Szerencsés esetben nagyobb az ijedelem, mint a 
tényleges kár, mint az amerikai lepkekabóca esetében. Vannak kár-
tevők, melyek szépségükkel akár terjedésüket is segítik, kíváncsi-
ak, hobbysták és tudatlanok állal. Az ázsiai kőris karcsúdíszbogár, 
tetszetős fémszíne, jelentéktelen mérete  ellenére már kitermelte az 
USA és Kanada jelentősebb fasorait. Jelenleg Oroszországban rág-
csál és hamarosan megérkezik hozzánk. Többen az ajtó előtt állnak, 
vagy éppen beléptek. Most kezd fölszaporodni egy fenyőket pusztí-
tó fonálféreg, ami fenyvescincérfajok bélrendszerében terjed,  azok 
táplálkozása alatt. Almádi feketefenyői is 1,5-3 hónap alatt fognak 
„elszáradni”.  Eltakarításukra, pótlásukra készülni kell a hivatalnak, 
vállalkozóknak, tulajdonosoknak is. Szomszédjainkban két szép-
ségdíjas is színpadon van, nagy károkat okoz két ázsiai cincérféle. 
20-40 mm-es karcsú fekete testüket fehér foltok díszítik, csápjuk 
impozáns, főleg a hímeké. A citruscincér és az ázsiai hosszúcsápú 
cincér rendkivüli kártevőnek ígérkezik, mert eddig kb. 20 növény-
nemzetségben észlelték kártételűket, terjednek faiskolai árukészlet-
tel és csomagolóanyaggal pl. raklappal is, mélyen a fatestben rág-
nak, minden irányban, kirepülésükig nehéz észlelni a kártételt, a fa-
anyag szerkezetét rontják. Ők is kitermeltettek már nagy értékű fa-
sorokat, erdőket.

Mire felkészülünk egy kártevőre már itt az újabb. 1980-ban in-
dult EU-s „turnéra” és 2011-ben „debütált” nálunk a diótok-fúró-
légy, melynek nyüvei a zöld burok rágásával teszik tönkre a termést. 
Gyors terjedése biztosnak látszik.

  Varga-Haltrich-Szűcs vizsgálatai alapján a mandula-magdarázs 
(Eurytoma amigdalis) a mandula legveszélyesebb kártevője. Ha-
zánkban 1997-ben találták lárváját. Az eddig kifejlesztett Csalomon 
nem elég hatékony, még kutatni kell a jó szert, módszert.  Az biztos, 
hogy a lombozat felső részében csapdázhatók, és a hím darázs csak 
zöld mandula jelenlétében hajlandó párosodni.  Ezzel a két kártevő-
vel  az eddig gondozást nem, vagy alig igénylő, útszéli dió, és man-
dula belépett az egész szezonban permetezést igénylő gyümölcsfák 
táborába! De kinek kell a vegyszeres termés?

tszabango@gmai.com

Lenn a parton (részlet)

Tűzfolyosó nyílik, ahogy a Nap felkel,
Madarak zsibongnak minden áldott reggel.
Friss szél fodra száguld befelé a vízen,
Estére csendesül, éjszaka megpihen.

(Rajnai Kálmán)

Kutyás konfliktusok
Kutyás séták alkalmával számtalanszor megtörténik, hogy szaba-

don sétáló kutyával találkozunk szembe, különösen tavasszal, ami-
kor a párzási időszak kezdetével megnő a kóborlási és harci kedv az 
ebekben. Hogy ezekből a találkozásokból mind kutyánk, mind mi 
magunk sérülésmentesen kerüljünk ki, nem árt, ha egy-két dolog-
gal tisztában vagyunk. Fontos ilyenkor egy kis kutyaismeret, hogy 
felismerjük azokat a helyzeteket, amelyek csakugyan veszélyt jelent-
hetnek, illetve a határozott és tudatos fellépés, amivel ezeket a szitu-
ációkat megfelelően tudjuk kezelni.

Elsőként igyekezzünk felmérni a közeledési szándékot, ha kutya-
sétáltatás közben idegen eb keresi társaságunkat. Ha farok csóvál-
va, szaglászva jön felénk és kutyánk megfelelően szocializálva lett 
(azaz megtanulta a kutyás érintkezés alapszabályait), akkor ez a ta-
lálkozás egy fajtársak közötti kellemes üdvözlésnél nem lesz több, 
aminek végeztével mindenki folytathatja az útját. Óva intenék bár-
kit, hogy ilyenkor pánikolva elrángassa kedvencét, netalántán hirte-
len ölbe kapja. Ezekkel a viselkedésekkel azt erősítjük benne, hogy 
a fajtársakkal való találkozás félelmetes, ráadásul, amint felemeljük, 
azzal egyértelműen kimutatjuk a másik kutya felé is kedvencünk 
gyengeségét, gyakorlatilag egy sebezhető prédaállattá téve őt. Ellen-
ben ha az idegen kutya láthatólag támadólag közelít (morog, vicso-
rít), vagy saját ebünkről tudjuk, hogy más kutyákkal szemben ag-
resszív, akkor mindenképpen igyekezzünk elkerülni a találkozást. A 
kutyák legnagyobb része testmérettől függetlenül szinte biztosan el-
riasztható, amennyiben nagy hanggal, határozottan, lehetőleg ke-
zünket széttárva lépünk felé. Legyünk kutyával, vagy kutya nélkül a 
támadó kutya előli menekülés semmiképp sem jó döntés, mivel ezt 
az agresszor kutya biztatásnak veszi a támadásra. 

Ha megtörténik a baj és a két acsarkodó fél egymásnak ugrik, 
akkor már nagyon nehéz biztonságosan közbeavatkozni. Szinte az 
egyetlen biztos megoldás, ha vízzel lelocsoljuk őket, de sajnos az 
ritkán van kéznél. Ha szabad kézzel megpróbáljuk szétválasztani 
őket, akkor könnyen mi magunk is megsérülhetünk, akár a nagy 
dulakodásban saját kutyánk is megharaphat minket, vagy a ku-
tyákon okozhatunk nagy szakított sebeket az erőszakos szétválasz-
tással. Jobb híján kezünk ügyébe eső boton kívül csak hangunkat 
használhatjuk a támadó kutya elriasztására. Amennyiben kutyánk 
megsérülne és még ha harapásai látszólag kis méretűek is, min-
denképpen mutassuk meg sérüléseit állatorvosnak. Egy kis sebzés 
is takarhat ugyanis egy mélyre terjedő sérülést, valamint a hara-
pások az elfertőződésre leginkább hajlamos sebtípusok. Marással 
az állat szájában lévő kórokozók milliót juttatja a sebbe, ami pár 
nap után a seb környékének magas lázzal kísért duzzanatát, fájdal-
mát, gennyes váladékozását vonja maga után. Ha esetleg mi ma-
gunk sérülnénk meg, akkor is hasonló okokból kifolyólag hala-

déktalanul forduljunk háziorvo-
sunkhoz. Ezekben az ese-

tekben általában a hara-
pott személy antibio-
tikumot, tetanusz-
oltást, valamint ha a 
kutya veszettség oltá-
sa hitelt érdemlően 

nem bizonyítható 
veszettség sorozat 
oltást kap. 

dr. Dani Ka-
talin www.

negylabupatika.
hu

Ebösszeírás
Az elmúlt napokban sokan megkerestek minket, mert nem bol-

dogultak az ebösszeíró adatlap kitöltésével. Pár mondatban próbá-
lok ehhez segítséget nyújtani.

Ha kutyája oltási könyvében nem talál sorszámot, akkor az a 
„régi” oltási könyv, amit 2010-ben le kellett cserélni!

Köszönet
Köszönet mindazoknak a vállalkozóknak, üzleteknek, étter-

meknek, szállodáknak és magánszemélyeknek, akik adományaik-
kal hozzájárultak a vörösberényi Vöröskereszt sikeres jótékonysá-
gi báljához.

A bál bevételéből most is, mint minden év májusában, megren-
dezzük az idősek napját. Hálásak vagyunk mindenkinek, hogy eb-
ben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is örömmel segítettek.

Ezúton is kívánunk mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást, de 
legfőképpen jó egészséget.  

Köszönettel Varjas Csabáné
vörösberényi Vöröskereszt

Ha a mikrochip beültetésénél nem talál dátumot és/vagy orvosi bé-
lyegzőt, vegye fel a kapcsolatot a beültető állatorvossal, akinek nyil-
vántartásában szerepelnie kell a dátumnak. (Tavalyig nem kellett ezt 
feltüntetni a könyvekben.) Ha nem tudja, ki chipezte a kutyát, bár-
mely állatorvos ki tudja ezt keresni az internetes adatbázisból.

Amennyiben kedvence nem ivartalanított és nincs állatútlevele, 
ezekkel az oszlopokkal nincs teendője.

Az utolsó veszettség elleni oltás nem lehet egy évnél régebbi!
Az „Egyéb adatok” oszlopokat csak akkor kell kitöltenie, ha ku-

tyája az elmúlt néhány hétben embert harapott és emiatt hatósági 
eljárás indult. Tehát alapesetben az eb „nem megfigyelt” és „veszé-
lyessé minősítve – nem”. További kérdések esetén szívesen segítünk!

dr. Szabó Eszter, Lutra állatorvosi rendelő

Fotó: Rajnai Kálmánné

Különszám
Az Új Almádi Újság áprilisi száma a „25 éve város Balatonalmádi” 

tematikájú különszám lesz. A szokásos tartalommal a május elején 
megjelenő összevont április-májusi szám jelentkezik.
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Kerttulajdonosok figyelem!
A hódítók nem csak a vízben érkeznek!  

Az előző cikkemben víz-
ben élő invázív fajokról írtam.  
Íme, néhány  mostanában ép-
pen aktuális, új szárazföldi hó-
dító faj. Ezeknek veszélye nem 
csak kártétel lehet, hanem a 
honos, rendszerbe beépült faj/
fajok kiszorítása, élőhelyből, 
táplálékláncból. 

Jó példa erre a harlekin ka-
tica, mely a hazai katicákat is 
tápláléknak tekinti. Betöltet-

len élőhelyet talált a selyemakác levélbolha, miután úgy harminc 
év alatt e dísznövény kellően elterjedt hazánkban. A táplálékspeci-
alista levélbolhának csak kb. 5 év kellett az országos elterjedéshez. 
A védekezésre igazán hatékony módszert nem találtak, szerencsére 
a levélbolha populáció kezd összeomlani, beállni látszik az egyen-
súlyi állapot. Volt még hely a buxuson a puszpánglégy mellett, így 
mára a selyemfényű puszpángmoly, 2011-es soproni észlelése óta, 
a nyugati részen jelentős kártevője lett a buxusnak. Biztosan ideér 
egy Drozophila suzukii nevű muslicafaj, amelyik a cseresznyét nem 
zölden, de érett pirosan támadja, kizárva a vegyszeres védekezés le-
hetőségét. A termés nagyobb részét képes tönkre tenni és minden-
féle bogyóst eszik. Szerencsés esetben nagyobb az ijedelem, mint a 
tényleges kár, mint az amerikai lepkekabóca esetében. Vannak kár-
tevők, melyek szépségükkel akár terjedésüket is segítik, kíváncsi-
ak, hobbysták és tudatlanok állal. Az ázsiai kőris karcsúdíszbogár, 
tetszetős fémszíne, jelentéktelen mérete  ellenére már kitermelte az 
USA és Kanada jelentősebb fasorait. Jelenleg Oroszországban rág-
csál és hamarosan megérkezik hozzánk. Többen az ajtó előtt állnak, 
vagy éppen beléptek. Most kezd fölszaporodni egy fenyőket pusztí-
tó fonálféreg, ami fenyvescincérfajok bélrendszerében terjed,  azok 
táplálkozása alatt. Almádi feketefenyői is 1,5-3 hónap alatt fognak 
„elszáradni”.  Eltakarításukra, pótlásukra készülni kell a hivatalnak, 
vállalkozóknak, tulajdonosoknak is. Szomszédjainkban két szép-
ségdíjas is színpadon van, nagy károkat okoz két ázsiai cincérféle. 
20-40 mm-es karcsú fekete testüket fehér foltok díszítik, csápjuk 
impozáns, főleg a hímeké. A citruscincér és az ázsiai hosszúcsápú 
cincér rendkivüli kártevőnek ígérkezik, mert eddig kb. 20 növény-
nemzetségben észlelték kártételűket, terjednek faiskolai árukészlet-
tel és csomagolóanyaggal pl. raklappal is, mélyen a fatestben rág-
nak, minden irányban, kirepülésükig nehéz észlelni a kártételt, a fa-
anyag szerkezetét rontják. Ők is kitermeltettek már nagy értékű fa-
sorokat, erdőket.

Mire felkészülünk egy kártevőre már itt az újabb. 1980-ban in-
dult EU-s „turnéra” és 2011-ben „debütált” nálunk a diótok-fúró-
légy, melynek nyüvei a zöld burok rágásával teszik tönkre a termést. 
Gyors terjedése biztosnak látszik.

  Varga-Haltrich-Szűcs vizsgálatai alapján a mandula-magdarázs 
(Eurytoma amigdalis) a mandula legveszélyesebb kártevője. Ha-
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tszabango@gmai.com

Lenn a parton (részlet)

Tűzfolyosó nyílik, ahogy a Nap felkel,
Madarak zsibongnak minden áldott reggel.
Friss szél fodra száguld befelé a vízen,
Estére csendesül, éjszaka megpihen.

(Rajnai Kálmán)

Kutyás konfliktusok
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déktalanul forduljunk háziorvo-
sunkhoz. Ezekben az ese-

tekben általában a hara-
pott személy antibio-
tikumot, tetanusz-
oltást, valamint ha a 
kutya veszettség oltá-
sa hitelt érdemlően 

nem bizonyítható 
veszettség sorozat 
oltást kap. 

dr. Dani Ka-
talin www.

negylabupatika.
hu

Ebösszeírás
Az elmúlt napokban sokan megkerestek minket, mert nem bol-

dogultak az ebösszeíró adatlap kitöltésével. Pár mondatban próbá-
lok ehhez segítséget nyújtani.

Ha kutyája oltási könyvében nem talál sorszámot, akkor az a 
„régi” oltási könyv, amit 2010-ben le kellett cserélni!

Köszönet
Köszönet mindazoknak a vállalkozóknak, üzleteknek, étter-

meknek, szállodáknak és magánszemélyeknek, akik adományaik-
kal hozzájárultak a vörösberényi Vöröskereszt sikeres jótékonysá-
gi báljához.

A bál bevételéből most is, mint minden év májusában, megren-
dezzük az idősek napját. Hálásak vagyunk mindenkinek, hogy eb-
ben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is örömmel segítettek.

Ezúton is kívánunk mindenkinek nagyon sok erőt, kitartást, de 
legfőképpen jó egészséget.  

Köszönettel Varjas Csabáné
vörösberényi Vöröskereszt

Ha a mikrochip beültetésénél nem talál dátumot és/vagy orvosi bé-
lyegzőt, vegye fel a kapcsolatot a beültető állatorvossal, akinek nyil-
vántartásában szerepelnie kell a dátumnak. (Tavalyig nem kellett ezt 
feltüntetni a könyvekben.) Ha nem tudja, ki chipezte a kutyát, bár-
mely állatorvos ki tudja ezt keresni az internetes adatbázisból.

Amennyiben kedvence nem ivartalanított és nincs állatútlevele, 
ezekkel az oszlopokkal nincs teendője.

Az utolsó veszettség elleni oltás nem lehet egy évnél régebbi!
Az „Egyéb adatok” oszlopokat csak akkor kell kitöltenie, ha ku-

tyája az elmúlt néhány hétben embert harapott és emiatt hatósági 
eljárás indult. Tehát alapesetben az eb „nem megfigyelt” és „veszé-
lyessé minősítve – nem”. További kérdések esetén szívesen segítünk!

dr. Szabó Eszter, Lutra állatorvosi rendelő

Fotó: Rajnai Kálmánné

Különszám
Az Új Almádi Újság áprilisi száma a „25 éve város Balatonalmádi” 

tematikájú különszám lesz. A szokásos tartalommal a május elején 
megjelenő összevont április-májusi szám jelentkezik.
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 MEGNYITOTTAM IRODÁMAT 
 Dr. Buzás Ilona Ügyvédi iroda

 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

Figyelem, helyi munkalehetőség!
Balatonalmádi Yacht Kempingbe keresünk takarító 
munkatársakat vizesblokkok kézi és gépi takarítására, 6 
hónapos nappali és 2 hónapos éjszakai munkára. Szorgalmas, 
ápolt megjelenésű, 30-55 év közötti munkavállalók 
jelentkezését várjuk. Érettségi vizsga előnyt jelent.

Jelentkezés írásban, telefonszám megadásával legkésőbb 
március 10-ig:

postai levélben: Yacht Kemping  
8220 Balatonalmádi, Véghely Dezső u. 18. vagy 
e-mailben: info@yachtcamping.hu

Minden jelentkezésre válaszolunk.

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Felelős kiadó: 

„Almádiért” Közalapítvány Kuratóriuma 
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 
Felelős szerkesztő: Fábián László 
e-mail: baujsag@gmail.com, 

tel.: 06 20 377 2157 

Lapzárta: minden hónap 25-én.
(Illik komolyan venni!)

Hirdetésfelvétel a szerkesztőség címén, vagy a 
06 30 29 88 995 telefonszámon. 

Kéziratot nem őrzünk meg! 
Nyomdai kivitelezés:

Onyxprint Kft. www.onyxprint.hu
Eng. sz.: 005-18/1989. ISSN: 0864-7860

HIRDETÉSI ÁRAK:

1 oldal = 60 e Ft+áfa
1/2 oldal = 30 e Ft+áfa
1/4 oldal = 15 e Ft+áfa
1/8 oldal = 7,5 e Ft+áfa

KATTINTSON RÁ!
www.pkkk.hu –> 

almádi újság, 
www.balatonalmadi.

hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/
wiki/portal:balaton

Recept
Somlói kocka

3 féle piskótát sütünk kb. 25x35 cm-es tepsiben sütőpapíron.
Első: 4 tojás fehérjét kemény habbá verünk, majd egyenként 

bele verjük a 4 evőkanál cukrot. Kézi habverővel óvatosan beleke-
verjük a 4 tojás sárgáját és a 4 ek. lisztet. Második: ugyanúgy ké-
szül, csak 3 ek. liszt, 1 ek. kakaó és 1 ek. étolaj megy bele. Harma-
dik: ugyanúgy, csak a liszt helyett 2 ek. darált dió és 2 ek. zsemle-
morzsa. Krém: 5 tojás fehérjét kemény habbá verünk, majd 2 ek. 
cukrot még verünk bele. 5 tojás sárgáját 3 ek. cukorral jól kikeve-
rünk, majd 3 ek. liszttel és 1 dl tejjel simára keverünk.

Egy edényben 4  dl tejet 2 csomag vaníliás cukorral a gázra teszünk. 
Ha forr, belefőzzük a sárgájás masszát. A tűzről levéve még forrón kézi 
habverővel óvatosan belekeverjük a kemény tojáshabot. A barna lapot 
megkenjük a még meleg krém felével. Ráfektetjük a diós lapot. Meg-
szórjuk a már előre rumba áztatott mazsolával és darabos dióval. Erre 
kenjük a krém másik felét, végül a sárga piskóta lapot. A tetejére olvasz-
tott csokoládét kenünk, amibe pár csepp étolajat keverünk. Hűtőben 
pihentetjük, forró vízbe mártott késsel kockára szeljük. Ö. Á.

Vásárolja meg tüzelőjét nálunk!
Péta-coop Kft. Zirc, Vasút sor u. 3., tel.: 06/30-9565-660

Tűzifa: konyhakész, kugli
Bükk, gyertyán, cser, tölgy: 2300 Ft/q

Akác készlet szerint: 2300 Ft/q
A tűzifát 28 q felett ingyenesen házhoz szállítjuk.

Újra kaphaTó jó minőségű magyar barnaszén:
Dara: 2795 Ft/q, Extra dió: 2985 Ft/q 16 500-17 500 KJ/kg

Cseh barnaszén: Ledvice dara:3850 Ft/q,  
Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg

Herkules dara: 3850 Ft/q, Dió:3990 Ft/q 18000-19000 Kj/kg
A szén telepi ár, kedvező fuvardíjak!

AKCIÓ! Az első elméleti vizsgát az iskola fizeti !!! 
Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-

mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel  
vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség. 

Figyelem vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2014. 03. 18. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2014. 03. 20. 16.00 óra

Balatonalmádi, Baksai Autósiskola, Lehel út 27.
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

30/916-3286, 88/430-107, baksai@upcmail.hu, www.baksaibt.hu

Baksai Autósiskola T 
GépjárművEzETő KépzésT IndíT
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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Balatonalmádi,  Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár – Városház tér 4., 
március 11-én és 25-én 10.00–15.00 óra között 
Értékesítőnk: Végh Annamária Tel.: +36 20 344 8129

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne

IN_33012124_tavaszi_UjAlmadiUjs_180x265_140312-A.indd   1 2/14/14   10:15 AM

FIATALOS MOSOLY  
ÉS MAGABIZTOSSÁG  

EGY ÉLETEN ÁT
Válassza a balatoni  

high-tech fogászati centrumot!
- Élethosszig tartó megoldás minden foghiányra: 

implantátumok
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Az ajánlat 3 szolgáltatásra kötött 24 hónapos határozott idejű szerződéssel, új lakossági előfizetők részére érvényes, meghatározott digi-
tális kábel (D.3) területen digitális TV-előfizetésre, valamint meghatározott VDSL/FTTH, ADSL és IPTV területeken, 2014. március 2-tól visz-
szavonásig. Az Invilág csomag havi előfizetési díja a próbaidőszakot követően megnövekszik a 180 naptári napos próbaidőszak alatt fel nem 
mondott Start Extra kiegészítő és a választott tévé minicsomag havi díjával. Az akcióban részt vevő minicsomagokat keresd weboldalunkon. 

Ha  most fizetsz elő Invilág csomagban tévét, internetet és telefont tartalmazó 
ajánlatunkra két év határozott idejű szerződéssel, akkor fél évig díjmentesen

- plusz tévécsatornákat is adunk egy választható minicsomagban

-  és 0 Ft-os percdíjjal hívhatsz minden hazai vezetékes számot csúcsidőn kívül,  
sőt az inviteleseket csúcsidőben is.

Megrendelés előtt érdeklődj munkatársainknál az adott lakcímen elérhető 
szolgáltatásokról, kedvezményekről, árakról és választható minicsomagokról.

Invitel Nap: Balatonalmádi,  Pannonia Kulturális Központ és Könyvtár – Városház tér 4., 
március 11-én és 25-én 10.00–15.00 óra között 
Értékesítőnk: Végh Annamária Tel.: +36 20 344 8129

Választható tévécsatornák, 0 Ft-os hívásdíjak

14
03

12
-A

Tévé, 
internet, 
telefon, 
extrák

Most hat hónapig több van benne
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Ratkó József: Nem löszön, futóhomokon

Nem löszön, futóhomokon – 
holtakkal töltött talajon
épül ez a társadalom.

Jobbágyok, kurucok, szegény
parasztok, munkások szívén – 
Ez a föld attól oly kemény.

Dicsérni gazdag földedet
ne a bányákat emlegesd –
kiaknázatlan vérerek

húzódnak alattunk olyan
szélesen, mint erős folyam.
Mit ér akár a vert arany?

Nem löszön, futóhomokon,
jövőt csak ilyen alapon:
holtakkal töltött talajon
építhetsz, eggyen egy fajom.

Erdély-Nyergestető, az almádi kopjafával

„Az ember – akár 16 éves, akár hatvanhat – csodára szomjazik,
elámul a csillagok örökkévalóságán, gondolatok és dolgok szépségén,
gyermeki kíváncsisággal várja mi lesz holnap.”

(Albert Schweizer)

15 évvel ezelőtt Balikó Ferencék lakásán összeült jó pár, a közös-
ségért tenni akaró, jó szándékú ember, akik csodára szomjazva ösz-
szedugták fejüket, s kitalálták, hogy jó lenne létrehozni egy nyug-
díjas klubot Vörösberényben is. Sokan csak ámultak az ötleten, de 
nem hittek a csodában.

Kik is voltak a klub kitalálói, az alapítók? A névsort Balikóék la-
kásán jelenlévő szemtanútól kaptam: Hajdu Károly, Horváth Jó-
zsef, Balikó Ferencné, Csalló Róbert, Brenner Kálmánné, Zabó 
Gyula, Zabó Gyuláné, akik akkor még nyugdíjasok sem voltak, az 
alapító elnök Boros Gyula és a legelső vezetőségi tagok: Hoffmann 
Józsefné, Schovhauzer Ferencné s még páran, akik már sajnos nem 
élnek. 

Hála nekik és köszönet, hisz azóta is működik, jelenleg fénykorát 
éli a klubunk azáltal, hogy sikerült életet adni az éveknek, megtalál-
ni a kulcsot az idős emberek szívéhez. 

1999 februárjában azzal a céllal alakult meg a Klub 97 fővel, hogy 
a városunkban élő idős embereknek, nyugdíjasoknak olyan körül-
ményeket teremtsen, ahol érezhetik a társas együttlét örömét, ahol 
közösségi, kulturális igényeiket kielégíthetik, ahol erőt meríthetnek 
napi gongjaik elviseléséhez.

Boros Gyula abban az időben fiatalos lendülettel, fáradságot nem 
ismerve társaival hozzálátott a szervezéshez, elvállalta a klub irányí-
tását, melyet becsülettel 10 éven át vezetett. Így sikerült összefogás-
sal, erős akarattal valóra váltani a csodát. Sőt! 

2002-ben újabb csoda történt, két gyermeke is született a klub-
nak: megalakult a Borostyán népdalkör, melynek vezetője Kovács 
Istvánné és létrejött a Ringató Balaton néptánccsoport, melyet 10 
évig Magda Balázs irányított, majd átvette Tóth Zoltánné a veze-
tést. Kitűnő szerepléseikkel hírnevet, dicsőséget szereztek, szerez-
nek nap mint nap klubunknak idehaza és külföldön egyaránt. Kö-
szönet érte.   

Nemrég méltón ünnepeltük megalakulásuk 10 évfordulóját, 
melyre egy képekkel illusztrált kiadványt is megjelentettünk 250 
példányszámban. Közben elkészült a klub digitális tablója is, mely a 
felejthetetlen eseményeket megőrzi az utókor számára.

A kialakult hagyományokat ápolva az utóbbi 5 évben tovább bő-
vítettük azokat, így szeptemberben évadkezdő  lecsó-, december-
ben süti-, májusban évadzáró halászlépartit tartunk, áprilisban fér-
fi napot, októberben az idősek napját ünnepeljük és a januári pót-

szilveszteren évről évre koccintunk egymás egészségére. Virágcso-
korral köszöntjük az arany- és gyémántlakodalmasokat, ajándék-
kal kedveskedünk a szülinaposoknak. Elnökségünk emlékplaket-
tet alapított egyszeri átadással azok számára, akik önzetlenül segí-
tik munkánkat. Eddig nagyon sokan kapták már meg ezt az elisme-
rést, de hála az égnek, egyre többen vannak tagjaink között ilyenek, 
sőt olyanok is, akik magukat nem kívánják megnevezni sem, elis-
merést sem várnak, teszik a dolgukat, díszítik a termet, főznek, há-
zigazda-rendezői szerepet vállalnak és vannak, akik anyagilag is tá-
mogatják  klubunkat. Nagyon sok segítséget kapunk a művelődési 
ház dolgozóitól  Mester Ferenctől és Horváth Lászlóné Erzsikétől is.

Klubunkban Ferenczi Kati segítségével rendszeres az egészség-
megőrző torna és évente többször veszünk részt kedvezményes 
sóbarlangi kúrán is. Ebben az évben örömömre sikerült két cso-
port részére számítógépes tanfolyamot is beindítani, melyet márci-
usban fejezünk be.

A tartalmas programok, a színvonalas műsorok, az érdekes elő-
adások, a vidám kirándulások, az összetartozás ereje, a klub varázsa 
egyre több embert vonz klubunkba, nap mint nap érdeklődnek, de 
már a múlt évben túlléptük a 150 fős létszámot. 

Márciusban azonban új tagok felvétele várható.  Így a város , sőt a 
megye egyik legnagyobb létszámú civilszervezete lettünk. 

Felejthetetlen élményt jelentenek tagjaink számára az egy- illetve 
kétnapos kirándulások, melyekre a megnövekedett érdeklődés mi-
att az utóbbi időben már két busszal kell utaznunk. Örvendetes az 
a tény is, hogy nyugdíjasaink közül sokan eljutottak Erdélybe, Kár-
pátaljára, Lengyelországba, Ausztriába, Szlovákiába, Párizsba és az 
idén Olaszországba, Velencébe utazunk. Sikerült szoros baráti kap-
csolatot kialakítani és hosszabb távon ápolni a barátságot a szlováki-
ai Új évszázad Nyugdíjas Klubbal, így ebben az évben meghívásuk-
ra több napra Párkányba utazunk, ismerkedünk a várossal és kör-
nyékével.

Nagyszerű a kapcsolatunk a civil szervezetekkel, az egyházakkal, 
az önkormányzattal, az Almádiért Közalapítvánnyal, a Két tannyel-
vű Gimnáziummal, a Pannónia Kulturális Központtal, az Almádi 
Újsággal, az Öböl és a Regina TV-kel, a Szociális Alapszolgáltató 
Központtal, a városban élő művészekkel és a háziorvosunkkal, Dr. 
Kulcsár Enikővel.

Jótékonysági báljaink bevételén túl anyagi támogatást évente pá-
lyázat útján biztosít számunkra az önkormányzatunk, de szép szám-
mal vannak támogatóink is: a Ramada, a „legbarátságosabb szál-
loda”, a vállalkozók, szolgáltatók, magánszemélyek, művészek. Ez-
úton is hálás köszönet érte mindenkinek.

Méltatásom végén mit is kívánhatnék én, mint a klub jelenlegi el-
nöke a 15. szülinapon? 

Adjon az Isten mindnyájunknak jó egészséget, erőt, hogy soká-
ig élvezzük a szívet-lelket melengető együttlétet, hogy sokáig segít-
hessünk egymásnak elviselni a hétköznapok búját, baját, hogy ma-
radjon meg vidámságunk, egymás iránti tiszteletünk, szeretetünk.

Örömmel tapasztaljuk, hogy Balatonalmádiban valóban tiszte-
lik, megbecsülik az idős embereket és ez mindannyiunk számára 
– nyugdíjasok és aktív dolgozók, idősek és fiatalok – egyaránt meg-
nyugtató,  felemelő  és  nagyszerű érzés.

Végül Sütő András gondolataival fejezem be klubunk rövid mél-
tatását: „Önmagát becsüli meg minden nemzet azáltal, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele kezdődött.”

                         Lencse Sándor a klub elnöke

15 éves  a Vörösberényi Nyugdíjas Klub  

A sok kirándulás közül az egyik – Krakkóban, a Wawel előtt


	2014-03-j.pdf
	2014-03-bal

