
„Kézfogás” Európa  
Szoborpark

Két évtizeddel ezelőtt, egy tervezett világkiállí-
tás kapcsán merült fel az európai összetartozást, a 
Szent Istváni gondolatot idéző szoborpark létreho-
zásának igénye Balatonalmádiban, a tó partján elte-
rülő Öregpark területén. 

A gondolatot tett követte, és az északi part legna-
gyobb szoborparkja készült el 2013-ban a balaton-
almádi Szent Erzsébet liget (Öregpark) területén. A 
szoborpark létrehozását lehetővé tette egyrészt az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 
keretében Balatonalmádi Város Önkormányzata ál-
tal LEADER pályázaton elnyert támogatás, amely 
a létesítmény helyszínének tájépítészeti, kertészeti, 
műszaki kialakítását fedezte, valamint az Almádiban 
élő és alkotó művészek, a városért tenni akaró ön-
kéntesek összefogása. Így Szent István király ünne-
pén a Szent Erzsébet ligetben átadásra került a „Kéz-
fogás” nevet viselő Európa szoborpark. 

Kortárs magyar és európai szobrászművészek 
ajánlották fel műveiket, ajándékként, illetve idősza-
ki kiállításra. Ennek köszönhetően a kiállítás folya-
matosan változik, alakul, fejlődik. A szervezők fo-
lyamatosan munkálkodtak annak érdekében, hogy 
2014-ben minden talapzaton szobor álljon, hogy az 
Európai Unió valamennyi tagországa képviseltethes-
se magát. 

A külföldi országokat képviselő művészek és ne-
ves magyar szobrászok munkáinak szabadtéri kiállí-
tása különleges turisztikai vonzerő. Az olasz-magyar 
kulturális év keretén belül 2013-ban és a 2014-es 
szezonban Berzsenyi Balázs, városunkhoz kötődő, 
Olaszországban élő szobrászművész carrarai már-
ványból készült sorozata hívta fel magára a figyel-
met. A szobrok egy része cserélődik, 2015-ben Finn-
ország a balatonalmádi szoborpark vendége. 

A város újabb látványossággal bővült, és a tervek 
szerint további szabadtéri művészeti programokkal, 
kiállításokkal együtt a Balaton part képzőművészeti 
centrumává fejlődik. 

A szoborpark ötletgazdája és gondozója  Veszeli 
Lajos  Almádiban élő és alkotó festőművész, sike-
res hazai és külföldi, önálló és csoportos kiállítások 
résztvevője, rendezője, több rangos elismerés bir-
tokosa, aki 2015-ben munkásságáért a Magyar Ér-
demrend Tiszti kereszt polgári tagozat kitüntetés-
ben részesült.

Fotó KPR és Pászti Gy..
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Újságunk augusztusi számában elindítottunk egy sorozatot, nevezetesen 
a Veszprémi Hírlapban megjelent, Almádival, kapcsolatos írások ismerte-
tését. Elég hosszúnak ígérkezik a téma, mivel az említett újság 1894-1945 
között, Veszprém meghatározó sajtója volt, egyéb újságok mellett. Az egyes 
tudósítások, hírek, adatok közlése rövidítve, vagy teljes terjedelmükben tör-
ténik jelentőségük függvényében. Minden esetben arra törekszünk, hogy a 
jövőbeni kutató számára biztos támpontként szolgáljon.

A cím kissé furfangos megfogalmazása azt kívánja elérni, hogy az év min-
den napja az olvasó számára, lapja olvasnivalóját jelentse. Az eredeti szöveg, 
vagy annak része, dőlt betűkkel történő jelölése hangsúlyozni kívánja ezt a 
különbséget. Ebből következően a kornak megfelelő helyesírási szabályokat 
kell alkalmazni, illetve figyelembe venni.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894, augusztus 4. 4-5. oldal.  
A Balaton mellöl: B.-almádi

Az almádi fürdőközönség igazán vidám napokat él az idén. Nincs este mu-
latság nélkül, s a vigalmi bizottság ugyancsak veszi hivatását. A héten, ked-
den este, megtartottuk az általunk is jelzett műkedvelői hangversenyt a Haty-
tyú vendéglőben melyre, összegyűlt ott az egész fürdő-közönség. Az egyes szerep-
lőket –természetesen- zajosan megtapsolták úgy, hogy az egyes számok után fel-
hangzott egyöntetű tapsvihar talán még Kenesére is áthallatszott. És még ki sem 
piheni a közönség az e heti mulatságok kellemes fáradalmait, ime már meg-
csinálja a vigalmi bizottság a jövő heti mulatság-programot. Ez aztán az élet!

Színházi előadás is lesz Almádiban. Kuriózumnak ez is megjárja. Szalkai 
színtársulata, mely a mostoha viszonyok miatt Siófokról kénytelen volt meglép-
ni, vállalkozott arra a vakmerő feladatra, hogy Almádi közönségének művészi 
igényeit kielégítse. Mi csak azt kívánjuk, hogy a szegény társulat igényei nyer-
jenek némi kielégítést. 

Vigalmi programm augusztus hónapra.
Csütörtökön, 2-án. Tekeverseny tréfás nyereményekre. Kezdete d. u. 5 órakor.
Szombaton, 4-én. Szini előadás, Három testőr Kezdete 8 órakor.
Vasárnap, 5-én. Húsz éves találkozói ünnepély .Vacsora 8 órakor. Táncestély.
Hétfőn 6-án. Kirándulás a Helkán B.Füredre. A hajó 30 kr, indulás d. u. 3 

órakor. Visszatérés 9 órakor.
Csütörtökön, 9-én. Tombola estély. Tombola jegy ára 20 kr. Kezdete fél 9 

órakor.
Szombaton 11-én. Velencei éj a Balatonon. Csolnak jegy 20 kr. Kezdete esti 

9 órakor.
Hétfőn 13-án. Kirándulás a Baross-on Kenesére, oda a jegy 20 kr. Indu-

lás d. u. 1 óra 35 perckor. Visszatérés holdvilágos estén gyalog vagy csónakon.
Kedden, 21-én. Műkedvelői szini előadás. Kezdete fél 7 órakor.
Szerdán 15-én. Gyermek-bál. Kezdete du. 6 órakor
vége 10 órakor. Belépti díj nincsen.
Szerdán 15-én. Gyermek-bál. Kezdete d. u. 6 órakor, vége 10 órakor. Be-

lépti díj nincsen.
Kedden 21-én. Műkedvelői szini előadás. Kezdete fél 7 órakor.
Szombaton 25-én. Tombola-estély, kezdet 7 órakor.
Kedden 28-án, Búcsu-estély. Kezdete 8 órakor.
Almádi, 1894 évi július 31-én.

A vigalmi bizottság

Mult szombaton volt az Anna bál Almádiban, melyen jelen voltak;
Leányok: Barthalos Olga, Véber Olga, Egyyüd Ilona, Encz Jolán és Irma, 

Hamvassy Anna és Jolán, Bali Jolán, Balogh Mariska, Hajek Ilona és Etelka, 
Perlaky Etelka és Marisk, a Kuthy Amália és Piroska, Olovson Anna és Aran-
ka, Mihályfi, Janka, Farkas Irma és Jolán, Véghely Flóra, Molnár Juliska és 
Mártuska, Neszmély Janka és Paula, Végh Mariska,Vermes Irma és Szabina, 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia II.

Löcherer Irén és Anasthásia, Gecső Irémke és Ilonka, Lukacsek Márta, Münich 
Irmuska, Jankó Miczi, Bohuniczky Malvin és Sári, Pongrátz Mili és Piroska, 
Illés Margit és Leilía, Dalmady Mártha, Kolozsváry Margit, Jánosik Margit és 
Vilma, Péterdi Jolán, Laposa Emma, Véber Anna és Illés Margit.

Asszonyok, Bosányi Gusztávné, Encz Gézáné, Gecső Ignácné, Molnár 
Lajosné, Magyar Gyuláné, Végh Elekné, Lukonits Jánosné, Robelly Jenőné, 
Boda Antalné, Gergely Józsefné, Pongrátz Gézáné, Véghely Dezsőné, Kolozsváry 
Andorné, dr.Hamvasyné., dr.Jánosik Sándorné, Münichné, Farkasné,, Mol-
nár Nándorné, Balogh Károlyné, dr.Vallon Dezsőné, Cseresnyés Istvánné, 
Kukorelly Károlyné, Szalay Ferencné, Virkler Mártonné, Edvi Illés Károlyné 
és özv.Laposa Dánielné.

Bizonyára olvasóink egy részében felmerül a kérdés, miért közöljük a 
hölgyvendégek teljes névsorát. Első sorban azért, mert hiteles szöveget kí-
vánunk közreadni. A névsorban szereplő 80 hölgy férfi kísérettel bálozott és 
biztosan volt facér férfi is, tehát a bálon 170-180 fő résztvevővel számolha-
tunk. Ez elég tekintélyes szám, gondolva a mi Pannóniánkra. 

Izgalmas kérdés lehetne a hely, de nem az, ugyanis a egyetlen számí-
tásba vehető terem a Hattyú vendéglő nagyterme. Abban az időben 
„Gyógyterem”-nek, „Kúrszalon”-nak is nevezett helyiségben rendezték 
a társas összejöveteleket a mindenkori vigalmi bizottságok által készített 
programoknak megfelelően. Almádiban az első gyógyterem a Hattyú ven-
déglő 1886-ban épített részeként működött, az 1972-ben történt lebontá-
sáig. Csak szezonális használatra volt alkalmas faszerkezetű építmény volt, 
lényegében 1930-as évek végéig volt használatban, csupán mint raktár.

Húsz éves találkozó. A Vigalmi Bizottság augusztusi programjában jel-
zett találkozót a gimnázium VI. osztályának 1875-ben végzett növendékei 
tartják, amelynek a programja a következő,

Gyülekezés reggel 9 órakor a ginasyum udvarán,. 10 órakor Te Deum a ke-
gyesrendiek templomában, 11 órakor tisztelgés a tanári karral, fél 12 órakor 
fényképezés a gymnasium udvarán, 1 órakor közös ebéd a Korona vendéglő-
ben. Délután 4 órakor indulás Almádiba, ott fürdés, a nyaralóhely megte-
kintése, esti 8 órakor vacsora, utána táncestély. Hétfőn reggel 9 órakor gyász-
mise az Almádi kápolnában az elhunyt iskolatársakért. 10 órakor közös ebéd 
a Hattyú vendéglőben. 3 órakor indulás külön hajón B.-Füredre, ott a für-
dőhely megtekintése, esti 7 órakor bucsu lakoma a Kisfaludy vendéglőben. A 
rendező bizottság.

Meg kell hagyni, őseink tudtak gazdag összejöveteleket rendezni, a „la-
koma” nem maradhatott el.

Sürgönyhivatalt Almádinak. A nyári időszak alatt igen üdvös volna Almá-
dinak és Veszprém között távirda-összeköttetést létesíteni. Ennek hiánya az idén 
különösen érezhető volt.

A „Balatontavi gőzhajózási r. társaság” az idén is szorgalmasan beszéltet 
magáról... Negatív észrevételek közül egy. A balaton-tavi gőzhajózási rész-
vénytársaság botrányos viselkedéséről tudósít levelezőnk Ez a társaság valóság-
gal becsapja a közönséget. Nem az első eset az, amiről levelezőnk ír. E napok-
ban dr. Óvári Ferenc orsz. képv. az Almádi fürdőből egy nagyobb társaságot 
akart Bfüredre vezetni, s e célból a társaság Helka hajóját f.hó 6-án délutánra 
megrendelte, melynek díja a társaság levélben kifejezett igérete szerint 30 frt lett 
volna; azonban a társaság igazgatósága jónak látta 2 nappal a kirándulás előtt 
60 forintra felemelni a díjat, s midőn ez ellen táviratilag tiltakozás történt, ak-
kor egyszerre 50 frtra szállitotta ugyan le a viteldíjat, a kiránduló társasásg a 
azomban a hajót igénnybe nem vette, miután ilyen krajcáros gazdálkodást nem 
tart méltónak ahhoz a részvénytársághoz, mely 8 százalékot ad résvényeseinek 
és 15,000 frt subventiot húz az államtól és a 3 vármegyétől.

Schildmayer Ferenc
Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek az eredetivel egyezőek.

Márton Áron emlékezete
Augusztus 20-án avatta fel a Szent Erzsébet ligetben Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke Márton Áron erdélyi katoli-
kus püspök mellszobrát, Túri Török Tibor alkotását. A szobrot Ba-
latonalmádi partnertelepülése, a székelyföldi Tusnádfürdő ajándé-
kozta városunknak.

Boldog emlékű Márton Áron, akit sokan az erdélyi Mindszentynek 
neveznek, Csíkszentdomokoson született 1896. augusztus 28-án. 
A gyulafehérvári főgimnáziumban érettségizett 1915-ben, s három 
nap múltán már be is sorozták a 82. székelyudvarhelyi gyalogez-
red kötelékébe. A nagy háború egyik legveszélyesebb frontszaka-
szán, a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. 
novemberében, s itt érte az első sebesülés 1916. július 19-én. Máso-
dik sebesülése idején, 1916. december 29-én már zászlós és szakasz-
parancsnok volt az erdélyi, illetve moldvai harctéren. Ekkor kap-
ta meg az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályát. Ismét az olasz fronton 
érte immár a harmadik sebesülés 1918. júniusában. Ugyanezen év 
októberében legfelsőbb dicsérő elismerésben (Signum Laudis) ré-
szesült. Az alig 23 éves Márton Áron 1919. áprilisában még részt 
vett a székely hadosztály tiszai hadműveleteiben, amiért a románok 
hadifogolyként rövid időre a brassói fellegvárba zárták. 

Kiszabadulása után felvételre jelentkezett a gyulafehérvári pap-
neveldébe, ahol hamar nagy tekintélyre tett szert tanulótársai kö-
rében, de tanárai is elismerően vélekedtek róla: „Világos fő, tar-
talmas lélek, gerinces jellem. Sokat várhat tőle az egyházmegye.” 
1924. július 6-án a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pap-
pá Mailáth Károly erdélyi püspök. Első ünnepélyes szentmiséjét 
szülőfalujában mutatta be. Márton Áron tudatosan és lelkesen in-
dult hivatásába, fiatal papként lelkiségi és kulturális szervezeteket 
hozott létre Ditróban és Gyergyószentmiklóson. Később Nagy-
szebenben tevékenykedett, ahonnan 1930 nyarán Gyulafehérvár-
ra, püspöki levéltárosi munkakörbe helyezték. 1932. őszétől Ko-
lozsvárra került, ahol az egyetemi ifjúság lelkipásztora, a Katolikus 
Népszövetség igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály egyház-
község plébánosa lett. 

Ökumenikus szellemével igen nagy hatást gyakorolt az öt fele-
kezet között megosztott erdélyi magyarság lelki egységére. Így ért-
hető, hogy amikor XI. Pius pápa a gyulafehérvári püspöki székbe 
a 42 éves Márton Áront nevezte ki 1938 karácsonyán, az erdélyi-
ek felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadták kitörő örömmel 
kinevezését. Püspökké szentelését Andrea Cassulo bukaresti apos-
toli nuncius végezte 1939. február 12-én a kolozsvári Szent Mi-
hály templomban. Püspöki jelmondataként ezt választotta: „Non 
recuso laborem” (Nem vonakodom a munkától). A második bécsi 
döntés 1940-ben kettészakította Márton Áron egyházmegyéjét, s 
a déli rész – benne a püspöki székhellyel – román fennhatóság 
alatt maradt. A főpásztor – aki mindig kiállt az üldözöttek mel-
lett – a kisebbségi sorban levő híveit választva megtartotta székhe-
lyeként Gyulafehérvárt, de gondja volt a Magyarországhoz vissza-
kerülő hívekre is. 

A német megszállás után, 1944. május 15-én megkezdődött Ma-
gyarországon a zsidók tömeges deportálása. A püspök 3 nap múl-
tán, május 18-án papokat szentelt Kolozsvárott, s ezt az alkalmat ra-
gadta meg, hogy felemelje szavát az üldöztetések ellen. „Értesültem, 
hogy híveim mélységes megdöbbenéssel fogadták ismert személyi-
ségek szabadságának korlátozásáról és bizonytalan sorsáról elterjedt 
híreket. Ugyanígy aggodalommal kísérték a zsidók ellen az utób-
bi időkben végrehajtott intézkedéseket. Aki a felebaráti viszonyt az 
emberek egyik csoportjától, bármilyen meggondolások alapján elvi-
tatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt úgy tekint-

sék, mint „pogányt és vámost”, ami az evangélium nyelvén törvé-
nyenkívüliséget jelent.” Négy nappal később levélben szólította fel 
Sztójay Döme miniszterelnököt, Jaross Andor belügyminisztert, a 
főispáni hivatalt és a rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg 
a zsidók elhurcolását. Válaszul Kolozsvár rendőrkapitánya kiutasí-
totta a városból. (Kiállásáért a Jad Vasem Intézet 1999-ben a Világ 
Igaza címet adományozta az erdélyi püspöknek.)

Márton Áron hamar felismerte a háború után egyre fokozódó 
kommunista veszélyt, s kemény ellenállást tanúsított a kormány 
vallásellenes intézkedéseivel szemben. Papjainak és híveinek meg-
tiltotta a kommunista párt által összehívott gyűléseken való részvé-
telt, s szembeszegült valamennyi egyházellenes törvénnyel. Inkább 
lemondott a papságnak juttatott államsegélyről, de nem volt hajlan-
dó alávetni egyházát az elnyomó rendszer akaratának. A katolikus 
egyház helyzetéről szóló tárgyalások ürügyével Bukarestbe hívták, s 
útközben, 1949. június 21-én cselvetéssel letartóztatták. A foglyot 
először Nagyszebenbe szállították, ahol két évig tartó vizsgálati fog-
ságba került. Később a piteşti, a nagyenyedi, a máramarosszigeti és a 
bukaresti börtönökben tartották fogva. A bukaresti hadbíróság ha-
zaárulás címén 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélte. Börtönéve-
iről így nyilatkozott: „Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolá-
jába, a börtönbe, hogy ott megtanítson igazán szeretni minden em-
bert, egyik vagy a másik nemzethez való tartozásától, vallási hova-
tartozásától függetlenül”. 

A nemzetközi közvélemény nyomására felkínált kegyelmet csak 
úgy volt hajlandó elfogadni, ha azt nem kötik feltételekhez. Így ve-
hette át 1955. március 25-én ismét az egyházmegyéje vezetését. 
Amikor visszatért, sokan azt várták, hogy keményen megbünteti a 
kollaboráns papokat. A püspök azonban elrendelte, hogy minden-
ki, aki részt vett az állami irányítású mozgalmakban, tartson lelki-
gyakorlatot, és kijelölte az atyákat, akik a kollaboránsokat feloldoz-
hatják. Mindenkinek megbocsátott, és ezzel mindenkit megnyert, 
bár néhány börtönviselt és életben maradt paptársa ezt nehezmé-
nyezte. Két éven át szabadon mozoghatott, járta a városokat, falva-
kat, plébániákat, hirdetve az evangéliumot. Az 56-os magyar forra-
dalomtól megrettent román hatóságok 1957-ben ismét letartóztat-
ták, Gyulafehérvárott házi őrizetbe helyezték, ahol titkosrendőrök 
figyelték minden lépését. Csak a székesegyházba mehetett át, ahol 
híveinek, papjainak derűt és reményt sugározott. A házi őrizet ide-
jén is szentelt papokat, és bérmált a székesegyházban. Vasárnapról 
vasárnapra tömegével jöttek a hívek az egyházközségekből, hogy ta-
lálkozhassanak vele és hallgathassák őt. A 10 évig tartó házi őrizet 
alatt többször felajánlották Márton Áronnak a szabadságot, bizo-
nyos kompromisszumok ellenében. Ő ilyenkor csak ennyit mon-
dott. „Isten törvényeiben s az egyház ügyeiben alkudozást nem is-
merek.” 

1967. november 26-án – Franz Kőnig bécsi érsek bukaresti láto-
gatásának alkalmával –, azonnali hatállyal, feltétel nélkül feloldot-
ták a házi őrizetet, s ezután ismét szabadon mozoghatott. Egészsé-
gi állapota azonban évről–évre fokozatosan romlott. Betegségére hi-
vatkozva háromszor is kérte a felmentését, de a Vatikán – a helyzet-
re való tekintettel –, nem adott helyet a kérésének. Végül 1980. áp-
rilis 2-án mentette fel II. János Pál pápa a gyulafehérvári egyházme-
gye kormányzása alól. Még abban az évben, székesegyházának bú-
csúünnepén, szeptember 29-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metésén több, mint tízezren gyűltek össze a gyulafehérvári székes-
egyházban. Emberi nagyságát, méltóságát szellemi hagyatéka őrzi, 
nevét számtalan intézmény viseli mindenütt, ahol magyarok élnek. 
Márton Áron püspököt már életében szentnek tekintették, hivata-
losan 1994-ben indult meg boldoggá avatási eljárása. 

Bálint Sándor 



2015. szeptember

Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Tamási Áron 32

HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

Újságunk augusztusi számában elindítottunk egy sorozatot, nevezetesen 
a Veszprémi Hírlapban megjelent, Almádival, kapcsolatos írások ismerte-
tését. Elég hosszúnak ígérkezik a téma, mivel az említett újság 1894-1945 
között, Veszprém meghatározó sajtója volt, egyéb újságok mellett. Az egyes 
tudósítások, hírek, adatok közlése rövidítve, vagy teljes terjedelmükben tör-
ténik jelentőségük függvényében. Minden esetben arra törekszünk, hogy a 
jövőbeni kutató számára biztos támpontként szolgáljon.

A cím kissé furfangos megfogalmazása azt kívánja elérni, hogy az év min-
den napja az olvasó számára, lapja olvasnivalóját jelentse. Az eredeti szöveg, 
vagy annak része, dőlt betűkkel történő jelölése hangsúlyozni kívánja ezt a 
különbséget. Ebből következően a kornak megfelelő helyesírási szabályokat 
kell alkalmazni, illetve figyelembe venni.

VESZPRÉMI HÍRLAP 1894, augusztus 4. 4-5. oldal.  
A Balaton mellöl: B.-almádi

Az almádi fürdőközönség igazán vidám napokat él az idén. Nincs este mu-
latság nélkül, s a vigalmi bizottság ugyancsak veszi hivatását. A héten, ked-
den este, megtartottuk az általunk is jelzett műkedvelői hangversenyt a Haty-
tyú vendéglőben melyre, összegyűlt ott az egész fürdő-közönség. Az egyes szerep-
lőket –természetesen- zajosan megtapsolták úgy, hogy az egyes számok után fel-
hangzott egyöntetű tapsvihar talán még Kenesére is áthallatszott. És még ki sem 
piheni a közönség az e heti mulatságok kellemes fáradalmait, ime már meg-
csinálja a vigalmi bizottság a jövő heti mulatság-programot. Ez aztán az élet!

Színházi előadás is lesz Almádiban. Kuriózumnak ez is megjárja. Szalkai 
színtársulata, mely a mostoha viszonyok miatt Siófokról kénytelen volt meglép-
ni, vállalkozott arra a vakmerő feladatra, hogy Almádi közönségének művészi 
igényeit kielégítse. Mi csak azt kívánjuk, hogy a szegény társulat igényei nyer-
jenek némi kielégítést. 

Vigalmi programm augusztus hónapra.
Csütörtökön, 2-án. Tekeverseny tréfás nyereményekre. Kezdete d. u. 5 órakor.
Szombaton, 4-én. Szini előadás, Három testőr Kezdete 8 órakor.
Vasárnap, 5-én. Húsz éves találkozói ünnepély .Vacsora 8 órakor. Táncestély.
Hétfőn 6-án. Kirándulás a Helkán B.Füredre. A hajó 30 kr, indulás d. u. 3 

órakor. Visszatérés 9 órakor.
Csütörtökön, 9-én. Tombola estély. Tombola jegy ára 20 kr. Kezdete fél 9 

órakor.
Szombaton 11-én. Velencei éj a Balatonon. Csolnak jegy 20 kr. Kezdete esti 

9 órakor.
Hétfőn 13-án. Kirándulás a Baross-on Kenesére, oda a jegy 20 kr. Indu-

lás d. u. 1 óra 35 perckor. Visszatérés holdvilágos estén gyalog vagy csónakon.
Kedden, 21-én. Műkedvelői szini előadás. Kezdete fél 7 órakor.
Szerdán 15-én. Gyermek-bál. Kezdete du. 6 órakor
vége 10 órakor. Belépti díj nincsen.
Szerdán 15-én. Gyermek-bál. Kezdete d. u. 6 órakor, vége 10 órakor. Be-

lépti díj nincsen.
Kedden 21-én. Műkedvelői szini előadás. Kezdete fél 7 órakor.
Szombaton 25-én. Tombola-estély, kezdet 7 órakor.
Kedden 28-án, Búcsu-estély. Kezdete 8 órakor.
Almádi, 1894 évi július 31-én.

A vigalmi bizottság

Mult szombaton volt az Anna bál Almádiban, melyen jelen voltak;
Leányok: Barthalos Olga, Véber Olga, Egyyüd Ilona, Encz Jolán és Irma, 

Hamvassy Anna és Jolán, Bali Jolán, Balogh Mariska, Hajek Ilona és Etelka, 
Perlaky Etelka és Marisk, a Kuthy Amália és Piroska, Olovson Anna és Aran-
ka, Mihályfi, Janka, Farkas Irma és Jolán, Véghely Flóra, Molnár Juliska és 
Mártuska, Neszmély Janka és Paula, Végh Mariska,Vermes Irma és Szabina, 

Almádi évlapjai
Rövidített történeti kronológia II.

Löcherer Irén és Anasthásia, Gecső Irémke és Ilonka, Lukacsek Márta, Münich 
Irmuska, Jankó Miczi, Bohuniczky Malvin és Sári, Pongrátz Mili és Piroska, 
Illés Margit és Leilía, Dalmady Mártha, Kolozsváry Margit, Jánosik Margit és 
Vilma, Péterdi Jolán, Laposa Emma, Véber Anna és Illés Margit.

Asszonyok, Bosányi Gusztávné, Encz Gézáné, Gecső Ignácné, Molnár 
Lajosné, Magyar Gyuláné, Végh Elekné, Lukonits Jánosné, Robelly Jenőné, 
Boda Antalné, Gergely Józsefné, Pongrátz Gézáné, Véghely Dezsőné, Kolozsváry 
Andorné, dr.Hamvasyné., dr.Jánosik Sándorné, Münichné, Farkasné,, Mol-
nár Nándorné, Balogh Károlyné, dr.Vallon Dezsőné, Cseresnyés Istvánné, 
Kukorelly Károlyné, Szalay Ferencné, Virkler Mártonné, Edvi Illés Károlyné 
és özv.Laposa Dánielné.

Bizonyára olvasóink egy részében felmerül a kérdés, miért közöljük a 
hölgyvendégek teljes névsorát. Első sorban azért, mert hiteles szöveget kí-
vánunk közreadni. A névsorban szereplő 80 hölgy férfi kísérettel bálozott és 
biztosan volt facér férfi is, tehát a bálon 170-180 fő résztvevővel számolha-
tunk. Ez elég tekintélyes szám, gondolva a mi Pannóniánkra. 

Izgalmas kérdés lehetne a hely, de nem az, ugyanis a egyetlen számí-
tásba vehető terem a Hattyú vendéglő nagyterme. Abban az időben 
„Gyógyterem”-nek, „Kúrszalon”-nak is nevezett helyiségben rendezték 
a társas összejöveteleket a mindenkori vigalmi bizottságok által készített 
programoknak megfelelően. Almádiban az első gyógyterem a Hattyú ven-
déglő 1886-ban épített részeként működött, az 1972-ben történt lebontá-
sáig. Csak szezonális használatra volt alkalmas faszerkezetű építmény volt, 
lényegében 1930-as évek végéig volt használatban, csupán mint raktár.

Húsz éves találkozó. A Vigalmi Bizottság augusztusi programjában jel-
zett találkozót a gimnázium VI. osztályának 1875-ben végzett növendékei 
tartják, amelynek a programja a következő,

Gyülekezés reggel 9 órakor a ginasyum udvarán,. 10 órakor Te Deum a ke-
gyesrendiek templomában, 11 órakor tisztelgés a tanári karral, fél 12 órakor 
fényképezés a gymnasium udvarán, 1 órakor közös ebéd a Korona vendéglő-
ben. Délután 4 órakor indulás Almádiba, ott fürdés, a nyaralóhely megte-
kintése, esti 8 órakor vacsora, utána táncestély. Hétfőn reggel 9 órakor gyász-
mise az Almádi kápolnában az elhunyt iskolatársakért. 10 órakor közös ebéd 
a Hattyú vendéglőben. 3 órakor indulás külön hajón B.-Füredre, ott a für-
dőhely megtekintése, esti 7 órakor bucsu lakoma a Kisfaludy vendéglőben. A 
rendező bizottság.

Meg kell hagyni, őseink tudtak gazdag összejöveteleket rendezni, a „la-
koma” nem maradhatott el.

Sürgönyhivatalt Almádinak. A nyári időszak alatt igen üdvös volna Almá-
dinak és Veszprém között távirda-összeköttetést létesíteni. Ennek hiánya az idén 
különösen érezhető volt.

A „Balatontavi gőzhajózási r. társaság” az idén is szorgalmasan beszéltet 
magáról... Negatív észrevételek közül egy. A balaton-tavi gőzhajózási rész-
vénytársaság botrányos viselkedéséről tudósít levelezőnk Ez a társaság valóság-
gal becsapja a közönséget. Nem az első eset az, amiről levelezőnk ír. E napok-
ban dr. Óvári Ferenc orsz. képv. az Almádi fürdőből egy nagyobb társaságot 
akart Bfüredre vezetni, s e célból a társaság Helka hajóját f.hó 6-án délutánra 
megrendelte, melynek díja a társaság levélben kifejezett igérete szerint 30 frt lett 
volna; azonban a társaság igazgatósága jónak látta 2 nappal a kirándulás előtt 
60 forintra felemelni a díjat, s midőn ez ellen táviratilag tiltakozás történt, ak-
kor egyszerre 50 frtra szállitotta ugyan le a viteldíjat, a kiránduló társasásg a 
azomban a hajót igénnybe nem vette, miután ilyen krajcáros gazdálkodást nem 
tart méltónak ahhoz a részvénytársághoz, mely 8 százalékot ad résvényeseinek 
és 15,000 frt subventiot húz az államtól és a 3 vármegyétől.

Schildmayer Ferenc
Megjegyzés: a dőlt betűkkel írt szövegrészek az eredetivel egyezőek.

Márton Áron emlékezete
Augusztus 20-án avatta fel a Szent Erzsébet ligetben Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke Márton Áron erdélyi katoli-
kus püspök mellszobrát, Túri Török Tibor alkotását. A szobrot Ba-
latonalmádi partnertelepülése, a székelyföldi Tusnádfürdő ajándé-
kozta városunknak.

Boldog emlékű Márton Áron, akit sokan az erdélyi Mindszentynek 
neveznek, Csíkszentdomokoson született 1896. augusztus 28-án. 
A gyulafehérvári főgimnáziumban érettségizett 1915-ben, s három 
nap múltán már be is sorozták a 82. székelyudvarhelyi gyalogez-
red kötelékébe. A nagy háború egyik legveszélyesebb frontszaka-
szán, a doberdói fennsíkon kezdte meg harctéri szolgálatát 1915. 
novemberében, s itt érte az első sebesülés 1916. július 19-én. Máso-
dik sebesülése idején, 1916. december 29-én már zászlós és szakasz-
parancsnok volt az erdélyi, illetve moldvai harctéren. Ekkor kap-
ta meg az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályát. Ismét az olasz fronton 
érte immár a harmadik sebesülés 1918. júniusában. Ugyanezen év 
októberében legfelsőbb dicsérő elismerésben (Signum Laudis) ré-
szesült. Az alig 23 éves Márton Áron 1919. áprilisában még részt 
vett a székely hadosztály tiszai hadműveleteiben, amiért a románok 
hadifogolyként rövid időre a brassói fellegvárba zárták. 

Kiszabadulása után felvételre jelentkezett a gyulafehérvári pap-
neveldébe, ahol hamar nagy tekintélyre tett szert tanulótársai kö-
rében, de tanárai is elismerően vélekedtek róla: „Világos fő, tar-
talmas lélek, gerinces jellem. Sokat várhat tőle az egyházmegye.” 
1924. július 6-án a gyulafehérvári székesegyházban szentelte pap-
pá Mailáth Károly erdélyi püspök. Első ünnepélyes szentmiséjét 
szülőfalujában mutatta be. Márton Áron tudatosan és lelkesen in-
dult hivatásába, fiatal papként lelkiségi és kulturális szervezeteket 
hozott létre Ditróban és Gyergyószentmiklóson. Később Nagy-
szebenben tevékenykedett, ahonnan 1930 nyarán Gyulafehérvár-
ra, püspöki levéltárosi munkakörbe helyezték. 1932. őszétől Ko-
lozsvárra került, ahol az egyetemi ifjúság lelkipásztora, a Katolikus 
Népszövetség igazgatója, majd a kolozsvári Szent Mihály egyház-
község plébánosa lett. 

Ökumenikus szellemével igen nagy hatást gyakorolt az öt fele-
kezet között megosztott erdélyi magyarság lelki egységére. Így ért-
hető, hogy amikor XI. Pius pápa a gyulafehérvári püspöki székbe 
a 42 éves Márton Áront nevezte ki 1938 karácsonyán, az erdélyi-
ek felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadták kitörő örömmel 
kinevezését. Püspökké szentelését Andrea Cassulo bukaresti apos-
toli nuncius végezte 1939. február 12-én a kolozsvári Szent Mi-
hály templomban. Püspöki jelmondataként ezt választotta: „Non 
recuso laborem” (Nem vonakodom a munkától). A második bécsi 
döntés 1940-ben kettészakította Márton Áron egyházmegyéjét, s 
a déli rész – benne a püspöki székhellyel – román fennhatóság 
alatt maradt. A főpásztor – aki mindig kiállt az üldözöttek mel-
lett – a kisebbségi sorban levő híveit választva megtartotta székhe-
lyeként Gyulafehérvárt, de gondja volt a Magyarországhoz vissza-
kerülő hívekre is. 

A német megszállás után, 1944. május 15-én megkezdődött Ma-
gyarországon a zsidók tömeges deportálása. A püspök 3 nap múl-
tán, május 18-án papokat szentelt Kolozsvárott, s ezt az alkalmat ra-
gadta meg, hogy felemelje szavát az üldöztetések ellen. „Értesültem, 
hogy híveim mélységes megdöbbenéssel fogadták ismert személyi-
ségek szabadságának korlátozásáról és bizonytalan sorsáról elterjedt 
híreket. Ugyanígy aggodalommal kísérték a zsidók ellen az utób-
bi időkben végrehajtott intézkedéseket. Aki a felebaráti viszonyt az 
emberek egyik csoportjától, bármilyen meggondolások alapján elvi-
tatja, az magára vonja az ítéletet, hogy adott esetben őt úgy tekint-

sék, mint „pogányt és vámost”, ami az evangélium nyelvén törvé-
nyenkívüliséget jelent.” Négy nappal később levélben szólította fel 
Sztójay Döme miniszterelnököt, Jaross Andor belügyminisztert, a 
főispáni hivatalt és a rendőrkapitányságot, hogy akadályozzák meg 
a zsidók elhurcolását. Válaszul Kolozsvár rendőrkapitánya kiutasí-
totta a városból. (Kiállásáért a Jad Vasem Intézet 1999-ben a Világ 
Igaza címet adományozta az erdélyi püspöknek.)

Márton Áron hamar felismerte a háború után egyre fokozódó 
kommunista veszélyt, s kemény ellenállást tanúsított a kormány 
vallásellenes intézkedéseivel szemben. Papjainak és híveinek meg-
tiltotta a kommunista párt által összehívott gyűléseken való részvé-
telt, s szembeszegült valamennyi egyházellenes törvénnyel. Inkább 
lemondott a papságnak juttatott államsegélyről, de nem volt hajlan-
dó alávetni egyházát az elnyomó rendszer akaratának. A katolikus 
egyház helyzetéről szóló tárgyalások ürügyével Bukarestbe hívták, s 
útközben, 1949. június 21-én cselvetéssel letartóztatták. A foglyot 
először Nagyszebenbe szállították, ahol két évig tartó vizsgálati fog-
ságba került. Később a piteşti, a nagyenyedi, a máramarosszigeti és a 
bukaresti börtönökben tartották fogva. A bukaresti hadbíróság ha-
zaárulás címén 1951-ben életfogytiglani börtönre ítélte. Börtönéve-
iről így nyilatkozott: „Jóságában az Isten elvitt szeretetének iskolá-
jába, a börtönbe, hogy ott megtanítson igazán szeretni minden em-
bert, egyik vagy a másik nemzethez való tartozásától, vallási hova-
tartozásától függetlenül”. 

A nemzetközi közvélemény nyomására felkínált kegyelmet csak 
úgy volt hajlandó elfogadni, ha azt nem kötik feltételekhez. Így ve-
hette át 1955. március 25-én ismét az egyházmegyéje vezetését. 
Amikor visszatért, sokan azt várták, hogy keményen megbünteti a 
kollaboráns papokat. A püspök azonban elrendelte, hogy minden-
ki, aki részt vett az állami irányítású mozgalmakban, tartson lelki-
gyakorlatot, és kijelölte az atyákat, akik a kollaboránsokat feloldoz-
hatják. Mindenkinek megbocsátott, és ezzel mindenkit megnyert, 
bár néhány börtönviselt és életben maradt paptársa ezt nehezmé-
nyezte. Két éven át szabadon mozoghatott, járta a városokat, falva-
kat, plébániákat, hirdetve az evangéliumot. Az 56-os magyar forra-
dalomtól megrettent román hatóságok 1957-ben ismét letartóztat-
ták, Gyulafehérvárott házi őrizetbe helyezték, ahol titkosrendőrök 
figyelték minden lépését. Csak a székesegyházba mehetett át, ahol 
híveinek, papjainak derűt és reményt sugározott. A házi őrizet ide-
jén is szentelt papokat, és bérmált a székesegyházban. Vasárnapról 
vasárnapra tömegével jöttek a hívek az egyházközségekből, hogy ta-
lálkozhassanak vele és hallgathassák őt. A 10 évig tartó házi őrizet 
alatt többször felajánlották Márton Áronnak a szabadságot, bizo-
nyos kompromisszumok ellenében. Ő ilyenkor csak ennyit mon-
dott. „Isten törvényeiben s az egyház ügyeiben alkudozást nem is-
merek.” 

1967. november 26-án – Franz Kőnig bécsi érsek bukaresti láto-
gatásának alkalmával –, azonnali hatállyal, feltétel nélkül feloldot-
ták a házi őrizetet, s ezután ismét szabadon mozoghatott. Egészsé-
gi állapota azonban évről–évre fokozatosan romlott. Betegségére hi-
vatkozva háromszor is kérte a felmentését, de a Vatikán – a helyzet-
re való tekintettel –, nem adott helyet a kérésének. Végül 1980. áp-
rilis 2-án mentette fel II. János Pál pápa a gyulafehérvári egyházme-
gye kormányzása alól. Még abban az évben, székesegyházának bú-
csúünnepén, szeptember 29-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Te-
metésén több, mint tízezren gyűltek össze a gyulafehérvári székes-
egyházban. Emberi nagyságát, méltóságát szellemi hagyatéka őrzi, 
nevét számtalan intézmény viseli mindenütt, ahol magyarok élnek. 
Márton Áron püspököt már életében szentnek tekintették, hivata-
losan 1994-ben indult meg boldoggá avatási eljárása. 

Bálint Sándor 
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az szeptemberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Tájékoztatás az idegenforgalmi adó bevallásával  
és fizetésével kapcsolatban

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi osztálya 
egy tájékoztató anyagot állított össze az idegenforgalmi adó fizetésé-
vel kapcsolatos szükséges tudnivalókról, amelyet már igyekezett el-
juttatni minden háztartásba. Ezen tájékoztatást szeretnénk ezúton 
is közreadni, tekintettel arra, hogy közeledik az augusztusi ven-
dégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adóbevallás határideje. 
Amennyiben az írásos tájékoztatóban foglaltak értelmezésével kap-
csolatban kérdés merülne fel a tisztelt olvasóban, az adóügyi osztály 
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az önkormányzati közös 
Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefon útján. 
A legfontosabb tudnivalók az idegenforgalmi adó fizetésével és be-
vallásával kapcsolatban: 

Az idegenforgalmi adókötelezettség megállapítását a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Balatonalmádi Város Ön-

kormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2014.
(IX. 26.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Idegenforgalmi adót kell fizetnie annak a magánszemélynek, aki 
nem állandó lakosként Balatonalmádiban legalább egy vendégéj-
szakát eltölt. A fizetendő idegenforgalmai adót a szállásadónak ( in-
gatlannal rendelkezni jogosultnak) kell beszednie nem csak a fizető 
vendégek után hanem barátok, ismerősök után is, akik szívességből, 
ellenszolgáltatás nélkül tartózkodnak az ingatlanban. 

Az idegenforgalmi adó mértéke 2015. évben 450 Ft/vendégéj-
szaka/fő. 

Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, 
az üdülő- és lakástulajdonosok, valamint azok egyenesági rokonai.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák 
számáról minden tárgyhónapot követő 15-ig bevallást kell benyúj-
tania a Jegyzőhöz a szállásadónak és az általa a beszedett idegenfor-
galmi adót tárgyhónapot követő 15-ig az önkormányzat 11748083-
15430290-0309000 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájá-
ra kell befizetnie. Az idegenforgalmi adót a szállásadónak akkor is 
be kell fizetnie a vendégéjszaka után, ha egyébként az idegenforgal-
mi adót nem szedte be vendégeitől. 

A fizető vendéglátás jegyzői engedélyhez kötött tevékenység és 
ezen felül vendégkönyvet is kell vezetnie e tevékenységről a szállás-
adónak. 

A nem fizető vendégek nyilvántartásához vendégnyilvántartó la-
pot kell igényelni, melyet személyesen kérhet a szállásadó az adó-
ügyi osztály 25-ös irodájában. 

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését igazolvánnyal el-
látott idegenforgalmi adóellenőrök ellenőrzik, (akik jogosultak az 
ingatlanokra bemenni, a nyilvántartásokat, az ott tartózkodókat el-
lenőrizni), valamint segítik az előírt kötelezettségek teljesítését (be-
vallások, jelentések kitöltését), a fizetési kötelezettség megállapítá-
sát. A vonatkozó önkormányzati rendelet és kapcsolódó nyomtatvá-
nyok megtekinthetők és letölthetők a www.balatonalmadi.hu 

Munkaügyi kirendeltség lesz a régi szakorvosi rendelő helyén
Egykoron lakóház volt, majd szakorvosi rendelő, rövidesen pe-

dig a munkaügyi kirendeltségnek ad otthont a Baross utca 44. szám 
alatti épület.

A város önkormányzatának tulajdonát képező, 4412 helyrajzi 
számú, Baross Gábor utca 44. szám alatti ingatlan a szakorvosi ren-
delések Egészségházba történő költözését követően megüresedett. 
Az ingatlan további hasznosításának ügyét a képviselő-testület még 
a 2013. március 28-i ülésén tárgyalta. Akkori határozatával elviek-

ben egyetértett azzal, hogy azt 10 év határozott időtartamra, ingye-
nes használatba adja a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Ba-
latonalmádi Járási Hivatal járási munkaügyi kirendeltsége elhelye-
zésének céljára.

A testület meghatározta azt is, hogy az ingyenes használattal ösz-
szefüggésben Balatonalmádi Város Önkormányzatát költség nem 
terhelheti. 

Képünkön is látszik, hogy finisébe érkeztek a munkálatok, s re-
ményeink szerint rövidesen beszámolhatunk a munkaügyi kiren-
deltség megnyitásáról.

Változott a forgalmi rend a Bajcsy utcában!
Ne a megszokás szerint vezessünk!

Lassan egy hónapja, hogy a megváltozott beépítési és forgal-
mi viszonyok miatt új forgalmi rend szerint kell közlekednünk a 
Noszlopy és a Bajcsy-Zsilinszky utcák kereszteződésében.

Érdeklődésünkre Kokas Géza közbeszerzési referens elmondta, 
hogy a reggeli iskolai és óvodai munkakezdés időszakában érkező 
gyerekek biztonsága érdekében vált szükségessé két utca forgalmi 
rendjének megváltoztatása. Hozzátette: a döntés meghozatala előtt 
a polgármesteri hivatal kikérte a környező intézmények véleményét, 
s a rendőrség szakmai felügyelete alatt hajtotta végre a változtatást.

A korábban védett Bajcsy-Zsilinzky utca helyett a Noszlopy és a 

Tájékoztató pályázat benyújtásáról
Balatonalmádi képviselő-testülete augusztusi rendkívüli ülésén pá-

lyázati célokról hozott döntést, mint adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzat, amely döntése alapján lehetősége 
nyílik a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezései szerint 
legfeljebb 181 000 000 forint összegű támogatás elnyerésére.

A testületi döntés meghozatala során elsősorban a pályázati kiírás-
ban foglalt szabályokra kellett tekintettel lenni, amelynek megfelelő-
en a közös önkormányzati hivatal épület homlokzati nyílászáróinak 
cseréje és út- és járdaburkolat építése, felújítása jöhetett szóba. 

Az út és járdaburkolatok pályázatra jelölése során a képviselő-testü-
let figyelemmel volt korábbi útfelújítási tervéről szóló határozatára, va-
lamint arra is, hogy ezen fejlesztési elképzelései megfelelően illeszkedje-
nek a DRV Zrt. viziközmű hálózat rekonstrukciós terveihez is. Éppen ez 
utóbbi szempontra tekintettel döntöttek végül úgy a képviselők, hogy dr. 
Óvári Ferenc utca útrekonstrukcióját ezen pályázaton nem szerepeltetik, 
mert ezen utca tekintetében is szükséges, hogy az útfelújítást megelőzze a 
viziközmű hálózat DRV Zrt. általi rekonstrukciója.

A képviselő-testületi döntés szerint az Akácfa, Kőbánya, Páfrány, 
Tóth Árpád, Egry, Margaréta, Györgyi, Zichy Mihály, Vajda János 
utcákban, valamint a Hadak útján és 71-es út melletti járdaszaka-
szon kerülhet sor útburkolat felújításra nyertes pályázat esetén mi-
nimális önkormányzati önerővel. A beérkezett pályázatokról a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A pályázatok alapján a pá-
lyázati fejlesztéseiket a nyertes önkormányzatoknak 2018. december 
31-ig kell megvalósítaniuk.  Zatkalik A.

Itt lesz a kormányablak

Akár rejtvény is lehetne, hány funkciója volt ennek az épületnek

Az emelkedő is indokolta a forgalmi rend megváltoztatását

Bőséges hely van a rendőrség parkolójában

Hétvezér utca lett az elsőbbségadással védett főirány, míg a Bajcsy-
Zsilinszky utca az alárendelt forgalmi irány. Ezt a szokásosnál hang-
súlyozottabb jelzésekkel is a közlekedők tudomására hozták: a Baj-
csy-Zsilinszky utcán elhelyezett „Állj, elsőbbségadás kötelező” táb-
la alatt jól látható a kiegészítő tábla „Forgalmirend-változás” felirat-
tal, illetve – kb. ötven méterrel előtte – a sebességet 30 km/órában 
korlátozó tábla is.

A két oktatási intézmény környékének közlekedésbiztonsága ér-
dekében a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt és ott, ahol a jár-
mű és a záróvonal között nincs 3 méter távolság, nem szabad meg-
állni. A „Várakozni tilos” jelzőtábla hatálya alatt maximum 5 percig 
várakozhat a jármű, de jó tudni, hogy a jármű vezetőjének ezen idő-
tartam alatt ott kell lennie a járművénél! Rendezvények esetén cél-
szerű a rendőrség melletti új parkolót használni.

Fotózásunk során is azt tapasztaltuk, hogy még most is akadnak 
olyanok, akik „rutinból” vezetnek, s nem adják meg az elsőbbséget 
a két utcából érkezőnek. 

Az új forgalmi rend hasznát akkor tapasztalhatjuk meg majd iga-
zán, ha havas-jeges lesz az útpálya, s az emelkedőkön „lendületből” 
lehet továbbjutni, nem kell megállni, s reményvesztetten „elkapar-
ni” a hajtott kerekekkel.

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az szeptemberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni Olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

 Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztései-
ről, az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a 
városrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél job-
ban magukénak érezhessék utcájukat, városrészüket. 

 Ezekről a fejlesztésekről (melyek a közterületeket, az egészség-
ügyet, a kulturális és a sportéletet szolgálják) az Új Almádi Újság e 
páros oldalain, illetve a város honlapján adunk információkat. Ah-
hoz azonban, hogy sikeresek legyünk a tájékoztatás során, most 
is szükségünk van az önök visszajelzéseire (ezeket kérjük postán 
– Balatonalmádi Város Önkormányzata, Széchenyi sétány 1. – vagy 
e-mail címünkre – eszrevetel@balatonalmadi.hu – eljuttatni.).

Együttműködésüket megköszönve:
Keszey János polgármester, 

 dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző

A városháza hírei

Tájékoztatás az idegenforgalmi adó bevallásával  
és fizetésével kapcsolatban

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi osztálya 
egy tájékoztató anyagot állított össze az idegenforgalmi adó fizetésé-
vel kapcsolatos szükséges tudnivalókról, amelyet már igyekezett el-
juttatni minden háztartásba. Ezen tájékoztatást szeretnénk ezúton 
is közreadni, tekintettel arra, hogy közeledik az augusztusi ven-
dégéjszakák után fizetendő idegenforgalmi adóbevallás határideje. 
Amennyiben az írásos tájékoztatóban foglaltak értelmezésével kap-
csolatban kérdés merülne fel a tisztelt olvasóban, az adóügyi osztály 
munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az önkormányzati közös 
Hivatalban személyesen ügyfélfogadási időben, vagy telefon útján. 
A legfontosabb tudnivalók az idegenforgalmi adó fizetésével és be-
vallásával kapcsolatban: 

Az idegenforgalmi adókötelezettség megállapítását a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a Balatonalmádi Város Ön-

kormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló 24/2014.
(IX. 26.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Idegenforgalmi adót kell fizetnie annak a magánszemélynek, aki 
nem állandó lakosként Balatonalmádiban legalább egy vendégéj-
szakát eltölt. A fizetendő idegenforgalmai adót a szállásadónak ( in-
gatlannal rendelkezni jogosultnak) kell beszednie nem csak a fizető 
vendégek után hanem barátok, ismerősök után is, akik szívességből, 
ellenszolgáltatás nélkül tartózkodnak az ingatlanban. 

Az idegenforgalmi adó mértéke 2015. évben 450 Ft/vendégéj-
szaka/fő. 

Mentes az adó alól a 18. életévét be nem töltött magánszemély, 
az üdülő- és lakástulajdonosok, valamint azok egyenesági rokonai.

Az adókötelezettség fennállásáról, az adóköteles vendégéjszakák 
számáról minden tárgyhónapot követő 15-ig bevallást kell benyúj-
tania a Jegyzőhöz a szállásadónak és az általa a beszedett idegenfor-
galmi adót tárgyhónapot követő 15-ig az önkormányzat 11748083-
15430290-0309000 számú idegenforgalmi adó beszedési számlájá-
ra kell befizetnie. Az idegenforgalmi adót a szállásadónak akkor is 
be kell fizetnie a vendégéjszaka után, ha egyébként az idegenforgal-
mi adót nem szedte be vendégeitől. 

A fizető vendéglátás jegyzői engedélyhez kötött tevékenység és 
ezen felül vendégkönyvet is kell vezetnie e tevékenységről a szállás-
adónak. 

A nem fizető vendégek nyilvántartásához vendégnyilvántartó la-
pot kell igényelni, melyet személyesen kérhet a szállásadó az adó-
ügyi osztály 25-ös irodájában. 

Az idegenforgalmi adókötelezettség teljesítését igazolvánnyal el-
látott idegenforgalmi adóellenőrök ellenőrzik, (akik jogosultak az 
ingatlanokra bemenni, a nyilvántartásokat, az ott tartózkodókat el-
lenőrizni), valamint segítik az előírt kötelezettségek teljesítését (be-
vallások, jelentések kitöltését), a fizetési kötelezettség megállapítá-
sát. A vonatkozó önkormányzati rendelet és kapcsolódó nyomtatvá-
nyok megtekinthetők és letölthetők a www.balatonalmadi.hu 

Munkaügyi kirendeltség lesz a régi szakorvosi rendelő helyén
Egykoron lakóház volt, majd szakorvosi rendelő, rövidesen pe-

dig a munkaügyi kirendeltségnek ad otthont a Baross utca 44. szám 
alatti épület.

A város önkormányzatának tulajdonát képező, 4412 helyrajzi 
számú, Baross Gábor utca 44. szám alatti ingatlan a szakorvosi ren-
delések Egészségházba történő költözését követően megüresedett. 
Az ingatlan további hasznosításának ügyét a képviselő-testület még 
a 2013. március 28-i ülésén tárgyalta. Akkori határozatával elviek-

ben egyetértett azzal, hogy azt 10 év határozott időtartamra, ingye-
nes használatba adja a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak, a Ba-
latonalmádi Járási Hivatal járási munkaügyi kirendeltsége elhelye-
zésének céljára.

A testület meghatározta azt is, hogy az ingyenes használattal ösz-
szefüggésben Balatonalmádi Város Önkormányzatát költség nem 
terhelheti. 

Képünkön is látszik, hogy finisébe érkeztek a munkálatok, s re-
ményeink szerint rövidesen beszámolhatunk a munkaügyi kiren-
deltség megnyitásáról.

Változott a forgalmi rend a Bajcsy utcában!
Ne a megszokás szerint vezessünk!

Lassan egy hónapja, hogy a megváltozott beépítési és forgal-
mi viszonyok miatt új forgalmi rend szerint kell közlekednünk a 
Noszlopy és a Bajcsy-Zsilinszky utcák kereszteződésében.

Érdeklődésünkre Kokas Géza közbeszerzési referens elmondta, 
hogy a reggeli iskolai és óvodai munkakezdés időszakában érkező 
gyerekek biztonsága érdekében vált szükségessé két utca forgalmi 
rendjének megváltoztatása. Hozzátette: a döntés meghozatala előtt 
a polgármesteri hivatal kikérte a környező intézmények véleményét, 
s a rendőrség szakmai felügyelete alatt hajtotta végre a változtatást.

A korábban védett Bajcsy-Zsilinzky utca helyett a Noszlopy és a 

Tájékoztató pályázat benyújtásáról
Balatonalmádi képviselő-testülete augusztusi rendkívüli ülésén pá-

lyázati célokról hozott döntést, mint adósságkonszolidációban nem 
részesült települési önkormányzat, amely döntése alapján lehetősége 
nyílik a központi költségvetésről szóló törvény rendelkezései szerint 
legfeljebb 181 000 000 forint összegű támogatás elnyerésére.

A testületi döntés meghozatala során elsősorban a pályázati kiírás-
ban foglalt szabályokra kellett tekintettel lenni, amelynek megfelelő-
en a közös önkormányzati hivatal épület homlokzati nyílászáróinak 
cseréje és út- és járdaburkolat építése, felújítása jöhetett szóba. 

Az út és járdaburkolatok pályázatra jelölése során a képviselő-testü-
let figyelemmel volt korábbi útfelújítási tervéről szóló határozatára, va-
lamint arra is, hogy ezen fejlesztési elképzelései megfelelően illeszkedje-
nek a DRV Zrt. viziközmű hálózat rekonstrukciós terveihez is. Éppen ez 
utóbbi szempontra tekintettel döntöttek végül úgy a képviselők, hogy dr. 
Óvári Ferenc utca útrekonstrukcióját ezen pályázaton nem szerepeltetik, 
mert ezen utca tekintetében is szükséges, hogy az útfelújítást megelőzze a 
viziközmű hálózat DRV Zrt. általi rekonstrukciója.

A képviselő-testületi döntés szerint az Akácfa, Kőbánya, Páfrány, 
Tóth Árpád, Egry, Margaréta, Györgyi, Zichy Mihály, Vajda János 
utcákban, valamint a Hadak útján és 71-es út melletti járdaszaka-
szon kerülhet sor útburkolat felújításra nyertes pályázat esetén mi-
nimális önkormányzati önerővel. A beérkezett pályázatokról a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A pályázatok alapján a pá-
lyázati fejlesztéseiket a nyertes önkormányzatoknak 2018. december 
31-ig kell megvalósítaniuk.  Zatkalik A.

Itt lesz a kormányablak

Akár rejtvény is lehetne, hány funkciója volt ennek az épületnek

Az emelkedő is indokolta a forgalmi rend megváltoztatását

Bőséges hely van a rendőrség parkolójában

Hétvezér utca lett az elsőbbségadással védett főirány, míg a Bajcsy-
Zsilinszky utca az alárendelt forgalmi irány. Ezt a szokásosnál hang-
súlyozottabb jelzésekkel is a közlekedők tudomására hozták: a Baj-
csy-Zsilinszky utcán elhelyezett „Állj, elsőbbségadás kötelező” táb-
la alatt jól látható a kiegészítő tábla „Forgalmirend-változás” felirat-
tal, illetve – kb. ötven méterrel előtte – a sebességet 30 km/órában 
korlátozó tábla is.

A két oktatási intézmény környékének közlekedésbiztonsága ér-
dekében a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatt és ott, ahol a jár-
mű és a záróvonal között nincs 3 méter távolság, nem szabad meg-
állni. A „Várakozni tilos” jelzőtábla hatálya alatt maximum 5 percig 
várakozhat a jármű, de jó tudni, hogy a jármű vezetőjének ezen idő-
tartam alatt ott kell lennie a járművénél! Rendezvények esetén cél-
szerű a rendőrség melletti új parkolót használni.

Fotózásunk során is azt tapasztaltuk, hogy még most is akadnak 
olyanok, akik „rutinból” vezetnek, s nem adják meg az elsőbbséget 
a két utcából érkezőnek. 

Az új forgalmi rend hasznát akkor tapasztalhatjuk meg majd iga-
zán, ha havas-jeges lesz az útpálya, s az emelkedőkön „lendületből” 
lehet továbbjutni, nem kell megállni, s reményvesztetten „elkapar-
ni” a hajtott kerekekkel.

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik

Fotó: Zatkalik
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KrónikaVárosháza hírei

Majdnem kerek huszonhét év telt el azóta, hogy a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium megnyitotta kapuit s a rossz nyelvek rögtön 
echte angol szobrot, golfpályát és yach kikötőt is vizionáltak az in-
tézmény mellé. Nos, Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek, így 
került hozzánk az első szobor az Egyesült Királyságból. Ezekkel a 
szavakkal köszöntötte július közepén Shivastie Poonwassie szobrász-
művészt egy meghitt avatóünnepségen Czuczor Sándor a Kézfogás 
Európa Szoborparkban.

Hosszú története van annak, hogy mióta próbáltunk szobrot sze-
rezni Angliából, Nagy-Britanniából, illetve az Egyesült Királyság-
ból – mert időközben egyre tágítottuk horizontunkat. Sajnos, sem 
East Sussex grófság (Veszprém megye régi kapcsolata), sem a hiva-
talos körök nem tudtak vagy akartak segíteni. Mit tesz Isten, erre 
Kajári Gyula a P-Art Alapítványunk elnöke kimegy Londonba (sa-
ját pénzén), részt vesz egy londoni kultúrközpont és múzeum ren-
dezvényén, ahol régiónkból a következő művészek állítottak ki: 
Baky Péter, Beretvás Csanád, Fábián László, Illés Erika, Jáger Ist-
ván, Kisnémeth Ferenc, Szabó László Zoltán, Veszeli Lajos. A mű-
alkotások bemutatása mellett előadást is tart városunkról, benne a 
szoborparkunkról. A meghívást és szervezést köszönhetjük Maus 
Zsófi Londonban élő képző- és iparművésznek, akinek családi kö-
tődése van városunkhoz. Ugyanitt tart előadást a trinidadi születé-
sű, de hároméves kora óta Londonban élő keramikus és üvegmű-
vész, Shivastie Poonwassie. Lássunk csodát, a művésznő szobra ka-
landos úton, de három hónapon belül idetalált. 

Zenei tehetséggel megáldott családból származva a művésznő most 
fuvolázni tanul és nagyon büszke arra, hogy édesapjától örökölt hang-
szerével már a diploma előtt áll. Pedig másfelé indult el: pszicholó-
gus lett, nagydoktorit szerzett, alkalmazott személyzeti ismeretekből 
csak kisdoktorija van. Gyermekei születése után elvégezte a kerámia 
és üvegművészeti szakot a londoni egyetemen és közben önálló kiállí-
tásokkal járja a világot. Járja és meghódítja lenne persze a pontosabb 
diagnózis, mert bennünket is elbűvölt. Olyan őszinteséggel és ter-
mészetességgel beszél az alkotás folyamatáról, ahogyan mi a borokat 
szoktuk elemezgetni, bár azokat legtöbbször nem mi alkottuk.

Kajári Gyula a P-art Alapítvány elnöke,  Keszey János polgármester, 
Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet és az alkotó a szoboravatón

Megújuló, ügyfélbarát hivatalok
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Balatonalmádi, Széchenyi 

sétány 1. szám alatt található Balatonalmádi Okmányiroda kormány-
ablakká történő átalakítása elkezdődött és várhatóan 2015. szeptember 
közepéig tart. Az átépítés keretében az épület akadálymentes bejárat-
tal, az okmányiroda megújult belső térrel, új tárgyalóval, háttérirodá-
val és mosdóval lesz gazdagabb. A megnyitást követően az okmányiro-
dai ügyeken túl lehetőség nyílik egyéb, egyes családtámogatási ügyek, 
nyugdíj ügyek, állampolgársági ügyek, ÉTDR ügyek intézésére, továb-
bá papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat, hiteles térképmásolat ki-
adására is. A felújítás uniós pályázat keretében valósul meg.

Az átépítés ideje alatt helyben történik a lakcímbejelentésre vo-
natkozó kérelmek előterjesztése, ügyfélkapu regisztrációja, valamint 
az elkészült okmányok átvétele a járási hivatal földszinti 14. számú 
irodájában. Minden egyéb ügytípusban a balatonfűzfői kormány-
ablakban kibővített ügyfélfogadási idővel áll rendelkezésre. Kérdé-
seivel kérem, forduljon bizalommal kollégáinkhoz, akik készséggel 
állnak rendelkezésre a következő telefonszámokon: Balatonalmádi-
ban: +36 88 594 191, +36 88 594 183, Balatonfűzfőn: +36 88 596 
905, +36 88 596 907. Az átépítés idejére szíves megértésüket és tü-
relmüket kérjük, köszönjük!

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a Balatonalmá-
di, Baross Gábor utca 44. szám alatt található épület uniós projekt 
keretében szintén felújításra kerül. A felújítás várhatóan 2015. szep-
tember végéig tart, amelyet követően a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztálya kap helyet az épületben. A korábban orvosi rendelőként 
funkcionáló, ezt követően használaton kívüli létesítmény felújításá-
val egy modern, korszerű, akadálymentes épület áll majd ügyfele-
ink rendelkezésére. 

A jelenleg Balatonalmádi város szélén, a Rákóczi utca 43. szám 
alatt működő foglalkoztatási osztály költözése 2015. októberében 
várható. Az új épület városközponti elhelyezkedése miatt optimális 
megközelíthetőséget biztosít majd az ügyfelek számára.

dr. Tar Viktória járási hivatalvezető

Balaton Játékpont a gyerekek és kísérőik kulturált szabadidő el-
töltési lehetőség biztosítására a következőket tervezzük:

Nyitvatartási idő meghosszabbítása. Terv 10-18 óra között a 
PKKK nyitvatartási idejéhez igazítva. Kihasználva a Játékos Bala-
ton és a Hungarikum Kincsestár nagyszerű készségfejlesztő játékait, 
délelőttönként alsó tagozatosoknak tervezünk interaktív órákat tar-
tani. Délutánonként tematikus terv szerinti foglalkozásokra kerülne 
sor. Folyamatos kiállításokkal (szeptember végéig Kovács István által 
összeállított kiállítás tekinthető meg „Almádi fürdőélete”címmel), 
és havonta egy-egy nagyobb, gyerekeknek szóló rendezvénnyel vár-
juk a vendégeinket.

Nyáron (a mostanihoz hasonlóan) folytatni és fejleszteni szeret-
nénk a strandi animációt. El szeretnénk érni, hogy a sikeres strand-
könyvtárral együtt, alakítsunk ki egy kulturált árnyékolt animáci-
ós területet, ahol a gyerekeket fogadni tudjuk, emelve ezzel stran-
dunk kínálatát.

Jó gazda módjára történő tárgyi eszközök kezelése nagyobb hang-
súlyt fektetünk. Az átvétel során rögzítettük a tárgyi eszközöket és 
darabszámukat. Állandó raktárhelységünkből a padgarnitúrák, mo-
sogatók, egyéb eszközök csak előzetes megrendelő elküldése, majd 
eszközhasználati megállapodás aláírásával előre egyeztetett időben 
kerülhetnek ki.  

Rendezvények terén szeretnénk továbbra is megtartani a Péter 
Pál napi vigadalmat. Terveink szerint kibővítenénk, színesítenénk, 
hogy még több látogatót hozzon városunkba, akik elégedetten vin-
nék hírünket. Szeretnénk a többi civil egyesülettel összefogva újra-
éleszteni és folyamatosan megrendezni az Almádi Hattyú bált, kísé-
rőrendezvényeivel együtt.

Egyre szorosabb kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a városunkban 
példásan működő civil egyesületekkel, iskolákkal, vállalkozásokkal. 

Visszük tovább az alapító okirat szerint az önkormányzat közmű-
velődési-, művészeti közfeladatai ellátásának folyamatos anyagi és 
erkölcsi támogatását. Pályázatokon indulunk.

Röviden ennyit fontosabb terveinkről. Megtalálnak min-
ket a Balaton Játékpontban, telefon, e-mailben, a honlapon és a 
Facebookon. 

Ebben az újságban találnak egy sárga csekket! Kérjük, támogassák 
adományukkal az Új Almádi Újság kiadását, valamint az új kurató-
rium terveit! 

Elérhetőségek: Dudás Zsolt elnök: +36 20 483 8780, Új Almá-
di újság: baujsag@gmail.com, honlap: www.almadiert.hu, Bala-
ton Játékpont: balatonjatekpont@gmail.com, www.facebook.com/
balatonjatekpont, tel.: +36 20 970 3479 (Juhászné Vincze Eszter 
kulturális munkatárs) Dudás Zsolt elnök

Angol szobor érkezett hozzánk
Shivastie Poonwassie letette névjegyét

Lélektani oldalról közelít az emberhez és az őt körülvevő vi-
lághoz, ezért építi fel elemekből a műveit. Első pillantásra azt 
mondhatnánk hogy téglák, de annak is szabálytalanok, egyén-
re szabottak és inkább építőkövekké kinagyított sejtek, amelyek 
nem sejthalmazzá, hanem egyéniségekké állnak össze. Hihetet-
len magas szinten teremti újjá a mezopotámiai és a kínai művé-
szi örökséget, hogy a 21. század műértő közönségét gondolko-
dásra késztesse, a nem műértőket meg elkápráztassa, vagy mind-
kettőt egyszerre. Nyers kerámia elemekből építkezik és már ak-
kor kialakul egyfajta műalkotás, amelyet azonban tovább érlel, 
mintegy korosít azáltal, hogy a kemencében külön-külön kiége-
tett részegységek megint egésszé állnak össze, de már karakter-
rel is rendelkező személyiségek. Ezek az egyéniségek egyértelmű-
en jelzik, hogy nem egysíkúak, nem egy kaptafára készültek, ha-
nem mintegy maguk alakították ki saját mivoltukat, miközben a 
külvilág is hatott rájuk.

A hozzánk került Perspective III, azaz magyarul talán távlat, 
térlátás vagy kilátás című alkotása még további üzenetet is hor-
doz, amelyet mindenkinek magának kell megfejtenie. Nekem 
rettenetesen imponált, hogy korunk kettőssége s azon belül a 
hazánkban oly ismerős XX. századi kettős nevelés is felfedezhe-
tő benne. Tessék csak megnézni közelebbről, több szögből, majd 
pedig távolabbról megvizsgálni a Shivastie Poonwassie többszí-
nű kerámia fejszobrát. Nekem még a badacsonytomaji kettős 
kelta fej is felrémlett, pedig ezt a leletet valószínűleg nem is-
merhette, majd pedig a római Janus-szobrok emléke kísértett, 
amelyek a kapun befelé menet mást mutattak mint kifelé. Az 
hogy ezen túlmenően nekem a mezopotámiai téglaarcok és a kí-
nai agyaghadsereg katonaarcai is felrémlettek, az egyéni hozzáál-
lás kérdése. Az viszont, hogy az egész alkotást egy acélhuzal még 
jobban két részre osztja, illetve szigorúan összeszorítja, az már 
egyetemes mondanivalót hordoz. Mindenkinek fel kell ugyan-
is ismernie saját korlátait, bármilyen sokszínű, bármennyire gaz-
dag belső tartalommal is rendelkezik.

Mielőtt még bárki megbírálna, hogy ennyire azért nem kellene 
elrugaszkodnom a valóság talajáról, be kell vallanom, hogy a mű-
vésznővel is megosztottam a morfondírozásomat, akinek nagyon 
tetszett ez az elme rugam. Kimondottan örültem, hogy nem azzal 
a mondattal válaszolt, amellyel állítólag Arany János reflektált egy 
műbírálatra: „gondolta a fene”. Egy alkotás már maga is szintézis, 
amely a művész fejéből pattant ki, de a közönség bátran alkothat 
másfajta véleményt, sőt a londoni keramikus- és üvegművész szeret-
né bátorítani az egyéni visszajelzéseket. Jómagam ezért vállalkoztam 
a megszólaló baráti értékelések összegyűjtésére, amelyeket eljutta-
tok majd Londonba.

A kedvező hazai és a felfokozott brit médiaérdeklődés nyomán 
már a londoni televíziók, sőt BBC is készített riportot vele, a lon-
doni polgármester is megkapta a médiavisszhang összefoglaló-
ját. A londoni London Live TV nagy riportot készített vele ma-
gyarországi látogatását érintve, így a balatonalmádi Kézfogás Szo-
borpark ismert lett a brit művészeti körökben is. Hillsborough 
Green, London elegáns észak-nyugati részén található, a Hyde 
Parktól alig egy ugrásnyira, titokban arra készül, hogy meglep-
je művészetbarát lakosait és legott felkérték Maus György bará-
tunkat, hogy készítsen videót a Kézfogás Európa szoborparkunk-
ról. Erősen gyanítom, hogy le akarják másolni, de egy nyúlfarknyi 
utószóval: felettébb jó ízlésük van.

Megújult közalapítvány
Elsőként köszönetet kell mondani a leköszönő kuratóriumi ta-

goknak az elmúlt időszakban végzett munkájukért! Mandátumuk 
az alapító okirat szerint lejárt, ennek megfelelően az Almádiért Köz-
alapítvány alapítója Balatonalmádi Város Önkormányzata új kura-
tóriumi tagok megválasztásáról döntött. Elnöknek Dudás Zsoltot, 
kuratóriumi tagoknak Csetényi Tamásnét, Zsapka Jánosnét, Ihász 
Irént, Kovács Istvánt és Dér Andrást kérte fel. Az új kuratórium 
2015. június elején kezdte meg működését. Az átvétel kicsit hosz-
szadalmasan, de megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült. Ebben 
rögzítettük az átvételi állapotokat a működés minden területén. A 
tapasztalatainkról tájékoztattuk az önkormányzatot a tiszta lappal 
történő munkakezdés érdekében. Az új kuratórium működésének 
legfontosabb célja a tiszta, átlátható, hatékony működés, és annak 
körülményeinek megteremtése.

Az alapító okirat szerint elsődleges cél az Új Almádi Újság kiadá-
sa, kiadói tevékenység ellátása, anyagi támogatás szerzése. 

Ezen a ponton köszönetet kell mondanunk Fábián Lászlónak, aki lel-
kes odaadó munkájával, anyagi támogatás nélkül végezte éveken keresz-
tül az újság szerkesztését. Munkájára, segítségére továbbra is számítunk. 
Az e-mail címek nem változnak, ezért továbbra is a baujsag@gmail.com-
ra várjuk a cikkeket. Hirdetésfelvétel és a hirdetési árak sem változnak. 
Kérem, adják le a Balaton Játékpontban, vagy hívják a +36 30 2988 995 
telefonszámot. Fontosnak tartjuk, és mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy az újság minél korábban, minden hónap elején jelenjen meg. 
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Majdnem kerek huszonhét év telt el azóta, hogy a Magyar-Angol 
Tannyelvű Gimnázium megnyitotta kapuit s a rossz nyelvek rögtön 
echte angol szobrot, golfpályát és yach kikötőt is vizionáltak az in-
tézmény mellé. Nos, Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek, így 
került hozzánk az első szobor az Egyesült Királyságból. Ezekkel a 
szavakkal köszöntötte július közepén Shivastie Poonwassie szobrász-
művészt egy meghitt avatóünnepségen Czuczor Sándor a Kézfogás 
Európa Szoborparkban.

Hosszú története van annak, hogy mióta próbáltunk szobrot sze-
rezni Angliából, Nagy-Britanniából, illetve az Egyesült Királyság-
ból – mert időközben egyre tágítottuk horizontunkat. Sajnos, sem 
East Sussex grófság (Veszprém megye régi kapcsolata), sem a hiva-
talos körök nem tudtak vagy akartak segíteni. Mit tesz Isten, erre 
Kajári Gyula a P-Art Alapítványunk elnöke kimegy Londonba (sa-
ját pénzén), részt vesz egy londoni kultúrközpont és múzeum ren-
dezvényén, ahol régiónkból a következő művészek állítottak ki: 
Baky Péter, Beretvás Csanád, Fábián László, Illés Erika, Jáger Ist-
ván, Kisnémeth Ferenc, Szabó László Zoltán, Veszeli Lajos. A mű-
alkotások bemutatása mellett előadást is tart városunkról, benne a 
szoborparkunkról. A meghívást és szervezést köszönhetjük Maus 
Zsófi Londonban élő képző- és iparművésznek, akinek családi kö-
tődése van városunkhoz. Ugyanitt tart előadást a trinidadi születé-
sű, de hároméves kora óta Londonban élő keramikus és üvegmű-
vész, Shivastie Poonwassie. Lássunk csodát, a művésznő szobra ka-
landos úton, de három hónapon belül idetalált. 

Zenei tehetséggel megáldott családból származva a művésznő most 
fuvolázni tanul és nagyon büszke arra, hogy édesapjától örökölt hang-
szerével már a diploma előtt áll. Pedig másfelé indult el: pszicholó-
gus lett, nagydoktorit szerzett, alkalmazott személyzeti ismeretekből 
csak kisdoktorija van. Gyermekei születése után elvégezte a kerámia 
és üvegművészeti szakot a londoni egyetemen és közben önálló kiállí-
tásokkal járja a világot. Járja és meghódítja lenne persze a pontosabb 
diagnózis, mert bennünket is elbűvölt. Olyan őszinteséggel és ter-
mészetességgel beszél az alkotás folyamatáról, ahogyan mi a borokat 
szoktuk elemezgetni, bár azokat legtöbbször nem mi alkottuk.

Kajári Gyula a P-art Alapítvány elnöke,  Keszey János polgármester, 
Czuczor Sándor jószolgálati nagykövet és az alkotó a szoboravatón

Megújuló, ügyfélbarát hivatalok
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Balatonalmádi, Széchenyi 

sétány 1. szám alatt található Balatonalmádi Okmányiroda kormány-
ablakká történő átalakítása elkezdődött és várhatóan 2015. szeptember 
közepéig tart. Az átépítés keretében az épület akadálymentes bejárat-
tal, az okmányiroda megújult belső térrel, új tárgyalóval, háttérirodá-
val és mosdóval lesz gazdagabb. A megnyitást követően az okmányiro-
dai ügyeken túl lehetőség nyílik egyéb, egyes családtámogatási ügyek, 
nyugdíj ügyek, állampolgársági ügyek, ÉTDR ügyek intézésére, továb-
bá papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat, hiteles térképmásolat ki-
adására is. A felújítás uniós pályázat keretében valósul meg.

Az átépítés ideje alatt helyben történik a lakcímbejelentésre vo-
natkozó kérelmek előterjesztése, ügyfélkapu regisztrációja, valamint 
az elkészült okmányok átvétele a járási hivatal földszinti 14. számú 
irodájában. Minden egyéb ügytípusban a balatonfűzfői kormány-
ablakban kibővített ügyfélfogadási idővel áll rendelkezésre. Kérdé-
seivel kérem, forduljon bizalommal kollégáinkhoz, akik készséggel 
állnak rendelkezésre a következő telefonszámokon: Balatonalmádi-
ban: +36 88 594 191, +36 88 594 183, Balatonfűzfőn: +36 88 596 
905, +36 88 596 907. Az átépítés idejére szíves megértésüket és tü-
relmüket kérjük, köszönjük!

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt lakosságot, hogy a Balatonalmá-
di, Baross Gábor utca 44. szám alatt található épület uniós projekt 
keretében szintén felújításra kerül. A felújítás várhatóan 2015. szep-
tember végéig tart, amelyet követően a járási hivatal foglalkoztatá-
si osztálya kap helyet az épületben. A korábban orvosi rendelőként 
funkcionáló, ezt követően használaton kívüli létesítmény felújításá-
val egy modern, korszerű, akadálymentes épület áll majd ügyfele-
ink rendelkezésére. 

A jelenleg Balatonalmádi város szélén, a Rákóczi utca 43. szám 
alatt működő foglalkoztatási osztály költözése 2015. októberében 
várható. Az új épület városközponti elhelyezkedése miatt optimális 
megközelíthetőséget biztosít majd az ügyfelek számára.

dr. Tar Viktória járási hivatalvezető

Balaton Játékpont a gyerekek és kísérőik kulturált szabadidő el-
töltési lehetőség biztosítására a következőket tervezzük:

Nyitvatartási idő meghosszabbítása. Terv 10-18 óra között a 
PKKK nyitvatartási idejéhez igazítva. Kihasználva a Játékos Bala-
ton és a Hungarikum Kincsestár nagyszerű készségfejlesztő játékait, 
délelőttönként alsó tagozatosoknak tervezünk interaktív órákat tar-
tani. Délutánonként tematikus terv szerinti foglalkozásokra kerülne 
sor. Folyamatos kiállításokkal (szeptember végéig Kovács István által 
összeállított kiállítás tekinthető meg „Almádi fürdőélete”címmel), 
és havonta egy-egy nagyobb, gyerekeknek szóló rendezvénnyel vár-
juk a vendégeinket.

Nyáron (a mostanihoz hasonlóan) folytatni és fejleszteni szeret-
nénk a strandi animációt. El szeretnénk érni, hogy a sikeres strand-
könyvtárral együtt, alakítsunk ki egy kulturált árnyékolt animáci-
ós területet, ahol a gyerekeket fogadni tudjuk, emelve ezzel stran-
dunk kínálatát.

Jó gazda módjára történő tárgyi eszközök kezelése nagyobb hang-
súlyt fektetünk. Az átvétel során rögzítettük a tárgyi eszközöket és 
darabszámukat. Állandó raktárhelységünkből a padgarnitúrák, mo-
sogatók, egyéb eszközök csak előzetes megrendelő elküldése, majd 
eszközhasználati megállapodás aláírásával előre egyeztetett időben 
kerülhetnek ki.  

Rendezvények terén szeretnénk továbbra is megtartani a Péter 
Pál napi vigadalmat. Terveink szerint kibővítenénk, színesítenénk, 
hogy még több látogatót hozzon városunkba, akik elégedetten vin-
nék hírünket. Szeretnénk a többi civil egyesülettel összefogva újra-
éleszteni és folyamatosan megrendezni az Almádi Hattyú bált, kísé-
rőrendezvényeivel együtt.

Egyre szorosabb kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a városunkban 
példásan működő civil egyesületekkel, iskolákkal, vállalkozásokkal. 

Visszük tovább az alapító okirat szerint az önkormányzat közmű-
velődési-, művészeti közfeladatai ellátásának folyamatos anyagi és 
erkölcsi támogatását. Pályázatokon indulunk.

Röviden ennyit fontosabb terveinkről. Megtalálnak min-
ket a Balaton Játékpontban, telefon, e-mailben, a honlapon és a 
Facebookon. 

Ebben az újságban találnak egy sárga csekket! Kérjük, támogassák 
adományukkal az Új Almádi Újság kiadását, valamint az új kurató-
rium terveit! 

Elérhetőségek: Dudás Zsolt elnök: +36 20 483 8780, Új Almá-
di újság: baujsag@gmail.com, honlap: www.almadiert.hu, Bala-
ton Játékpont: balatonjatekpont@gmail.com, www.facebook.com/
balatonjatekpont, tel.: +36 20 970 3479 (Juhászné Vincze Eszter 
kulturális munkatárs) Dudás Zsolt elnök

Angol szobor érkezett hozzánk
Shivastie Poonwassie letette névjegyét

Lélektani oldalról közelít az emberhez és az őt körülvevő vi-
lághoz, ezért építi fel elemekből a műveit. Első pillantásra azt 
mondhatnánk hogy téglák, de annak is szabálytalanok, egyén-
re szabottak és inkább építőkövekké kinagyított sejtek, amelyek 
nem sejthalmazzá, hanem egyéniségekké állnak össze. Hihetet-
len magas szinten teremti újjá a mezopotámiai és a kínai művé-
szi örökséget, hogy a 21. század műértő közönségét gondolko-
dásra késztesse, a nem műértőket meg elkápráztassa, vagy mind-
kettőt egyszerre. Nyers kerámia elemekből építkezik és már ak-
kor kialakul egyfajta műalkotás, amelyet azonban tovább érlel, 
mintegy korosít azáltal, hogy a kemencében külön-külön kiége-
tett részegységek megint egésszé állnak össze, de már karakter-
rel is rendelkező személyiségek. Ezek az egyéniségek egyértelmű-
en jelzik, hogy nem egysíkúak, nem egy kaptafára készültek, ha-
nem mintegy maguk alakították ki saját mivoltukat, miközben a 
külvilág is hatott rájuk.

A hozzánk került Perspective III, azaz magyarul talán távlat, 
térlátás vagy kilátás című alkotása még további üzenetet is hor-
doz, amelyet mindenkinek magának kell megfejtenie. Nekem 
rettenetesen imponált, hogy korunk kettőssége s azon belül a 
hazánkban oly ismerős XX. századi kettős nevelés is felfedezhe-
tő benne. Tessék csak megnézni közelebbről, több szögből, majd 
pedig távolabbról megvizsgálni a Shivastie Poonwassie többszí-
nű kerámia fejszobrát. Nekem még a badacsonytomaji kettős 
kelta fej is felrémlett, pedig ezt a leletet valószínűleg nem is-
merhette, majd pedig a római Janus-szobrok emléke kísértett, 
amelyek a kapun befelé menet mást mutattak mint kifelé. Az 
hogy ezen túlmenően nekem a mezopotámiai téglaarcok és a kí-
nai agyaghadsereg katonaarcai is felrémlettek, az egyéni hozzáál-
lás kérdése. Az viszont, hogy az egész alkotást egy acélhuzal még 
jobban két részre osztja, illetve szigorúan összeszorítja, az már 
egyetemes mondanivalót hordoz. Mindenkinek fel kell ugyan-
is ismernie saját korlátait, bármilyen sokszínű, bármennyire gaz-
dag belső tartalommal is rendelkezik.

Mielőtt még bárki megbírálna, hogy ennyire azért nem kellene 
elrugaszkodnom a valóság talajáról, be kell vallanom, hogy a mű-
vésznővel is megosztottam a morfondírozásomat, akinek nagyon 
tetszett ez az elme rugam. Kimondottan örültem, hogy nem azzal 
a mondattal válaszolt, amellyel állítólag Arany János reflektált egy 
műbírálatra: „gondolta a fene”. Egy alkotás már maga is szintézis, 
amely a művész fejéből pattant ki, de a közönség bátran alkothat 
másfajta véleményt, sőt a londoni keramikus- és üvegművész szeret-
né bátorítani az egyéni visszajelzéseket. Jómagam ezért vállalkoztam 
a megszólaló baráti értékelések összegyűjtésére, amelyeket eljutta-
tok majd Londonba.

A kedvező hazai és a felfokozott brit médiaérdeklődés nyomán 
már a londoni televíziók, sőt BBC is készített riportot vele, a lon-
doni polgármester is megkapta a médiavisszhang összefoglaló-
ját. A londoni London Live TV nagy riportot készített vele ma-
gyarországi látogatását érintve, így a balatonalmádi Kézfogás Szo-
borpark ismert lett a brit művészeti körökben is. Hillsborough 
Green, London elegáns észak-nyugati részén található, a Hyde 
Parktól alig egy ugrásnyira, titokban arra készül, hogy meglep-
je művészetbarát lakosait és legott felkérték Maus György bará-
tunkat, hogy készítsen videót a Kézfogás Európa szoborparkunk-
ról. Erősen gyanítom, hogy le akarják másolni, de egy nyúlfarknyi 
utószóval: felettébb jó ízlésük van.

Megújult közalapítvány
Elsőként köszönetet kell mondani a leköszönő kuratóriumi ta-

goknak az elmúlt időszakban végzett munkájukért! Mandátumuk 
az alapító okirat szerint lejárt, ennek megfelelően az Almádiért Köz-
alapítvány alapítója Balatonalmádi Város Önkormányzata új kura-
tóriumi tagok megválasztásáról döntött. Elnöknek Dudás Zsoltot, 
kuratóriumi tagoknak Csetényi Tamásnét, Zsapka Jánosnét, Ihász 
Irént, Kovács Istvánt és Dér Andrást kérte fel. Az új kuratórium 
2015. június elején kezdte meg működését. Az átvétel kicsit hosz-
szadalmasan, de megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült. Ebben 
rögzítettük az átvételi állapotokat a működés minden területén. A 
tapasztalatainkról tájékoztattuk az önkormányzatot a tiszta lappal 
történő munkakezdés érdekében. Az új kuratórium működésének 
legfontosabb célja a tiszta, átlátható, hatékony működés, és annak 
körülményeinek megteremtése.

Az alapító okirat szerint elsődleges cél az Új Almádi Újság kiadá-
sa, kiadói tevékenység ellátása, anyagi támogatás szerzése. 

Ezen a ponton köszönetet kell mondanunk Fábián Lászlónak, aki lel-
kes odaadó munkájával, anyagi támogatás nélkül végezte éveken keresz-
tül az újság szerkesztését. Munkájára, segítségére továbbra is számítunk. 
Az e-mail címek nem változnak, ezért továbbra is a baujsag@gmail.com-
ra várjuk a cikkeket. Hirdetésfelvétel és a hirdetési árak sem változnak. 
Kérem, adják le a Balaton Játékpontban, vagy hívják a +36 30 2988 995 
telefonszámot. Fontosnak tartjuk, és mindent meg fogunk tenni azért, 
hogy az újság minél korábban, minden hónap elején jelenjen meg. 
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Áder János Magyarország köztársasági elnöke

VESZELI LAJOS
festőművész részére

nemzetközi és hazai szinten egyaránt megbecsült, egyedi és
termékeny alkotóművészi munkája, valamint a kultúraszerve-
zés és tehetséggondozás terén is aktív szerepvállalása elisme-

réseként a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA
Budapesten, 2015 évi augusztus hó 6. napján.

Schildmayer Ferenc kitüntető 
emléklapot kapott

Schildmayer Ferenc helytörténeti mun-
kásságát az Országos Honismereti Szövet-
ség augusztus 20-a alkalmával kitüntető 
emléklappal jutalmazta.

Az állami elemi népiskolát Balatonalmádi-
ban járta 1937-1941-ig, majd az állami pol-
gári fiúiskolát Veszprémben végezte 1941-
1945-ig. Ezt követően kőműves tanonc volt 
apja vállalatánál Balatonalmádiban 1945 és 
1947 között. Az építőipari technikumot Bu-
dapesten fejezte be 1951-ben. A tényleges 
katonai szolgálat után, 1953-ban sikeresen 

felvételizett az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmér-
nöki Karára Budapesten, ahol 1961-ben végzett okleveles építészmér-
nökként. Később a Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Műemlékvé-
delmi Szakmérnöki Tagozatán tanult a fővárosban 1976 és 1980 között, 
ahol műemlékvédelmi szakmérnöki képesítést szerzett. 

Schildmayer Ferenc első munkahelye a Győri Tervező Vállalat 
Veszprémi Irodája volt, majd a katonaság után a budapesti Kereske-
delmi Tervező Irodához került, ahol 1959-ig dolgozott. Ezt követő-
en a Veszprémi Tervező Vállalatnál alkalmazták, ahol nyugdíjazásáig, 
1991-ig, 32 évig dolgozott. A már tapasztalt ifjú mérnök tevékenyen 
élte végig Veszprém és környéke történelme egyedülálló fejlődését. 

Balatonalmádi lakosként elsősorban lakóhelye településtörténete fog-
lalkoztatta az 1945-ös évvel bezárólag. Ezt az időbeli behatárolódást a Ba-
latonalmádira vonatkozó gazdag történeti anyag miatt tartotta indokolt-
nak. Természetesen minden, a Balatonnal kapcsolatos téma beletartozott 
helytörténeti munkásságába, illetve érdeklődési körébe. Évtizedeken át 
kutatómunkát végzett levéltárakban, múzeumokban és könyvtárakban. 
Ennek eredménye könyvekben, egyéb publikációiban és az Almád Új-
ságban megjelent cikkeiben is megmutatkoznak. Gyűjtötte az Almádival 
kapcsolatos dokumentumokat, reklámokat, kiadványokat, emléktárgya-
kat, fényképeket és képes levelezőlapokat. Az utóbbiból több mint 800 
darabból áll a gyűjteménye, a kiadásvariációkkal számuk közel 2000 da-
rabra tehető. 1984-ben kiállítóként mutatta be képes levelezőlap gyűj-
teményét a balatonalmádi könyvtárban, egy évvel később a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeumban, majd 1987-ben a Balatonalmádi Közössé-
gi Házban, a Honismereti Kör kiállításának részeként. Balatonalmádi te-
lepüléstörténetéről előadásokat tartott a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
konferenciáin 1984-től az 1990-es évekig. Alapító tagja volt 1979-ben a 
könyvtár keretében működő honismereti szakkörnek, melynek vezetője 
volt 1985-től 2006-ig. Önálló műként adta ki az Almádiért Közalapít-
vány 1998-ban a Balatonalmádi régi képes levelezőlapokon című mun-
káját, melyet az Almádi Füzetek I. kötete, A Hattyú vendéglő története 
követett 2003-ban. Az Almádi Füzetek II. kötete a Balatonalmádi gyógy-
fürdő címet viseli, melyet szintén az Almádiért Közalapítvány adott az ol-
vasók kezébe 2003-ban. A régi Balatonalmádi képes levelezőlapokon 2., 
bővített kiadását az Agenda Natura jelentette meg 2006-ban. Az Almá-
di anno ... Balatonalmádi régi fényképeken albumot 2008-ban jelentet-
ték meg. A Balatonalmádi Anno II. 1945-2000 Képek az újkori Bala-
tonalmádiról című nagy sikerű könyvet – Kovács István társszerzővel –, a 
25 éves város, Balatonalmádi önkormányzata adta ki 2014-ben. Társszer-
zője volt a Balatonalmádi és Vörösberény története tanulmánykötetnek 
1995-ben. Tagja a helyi értéktár bizottságnak. A példamutató helytörté-
nész, birtokosa az Almádiért plakettnek 1989 óta, és a Váth János díjnak 
2004-től. A Balaton és régiója érdekében kifejtett kimagasló munkájá-
ért a Balatonalmádi Város Díszpolgára címmel ismerték el, és 2015-ben 
megkapta a Balatoni Szövetség Balatonért-díját.

Váth János díjazottak
Váth János díjak átadására került sor az augusztus 20-i városi ünnepsé-

gen. Ez alkalommal Cz. Tóth Hajnalka és Fodorné László Mária vehette 
át munkásságáért az elismerést.

Cz. Tóth Hajnalka
Cz. Tóth Hajnalka 1945. július 5-én Hódmezővásárhelyen született, 

de érettségi vizsgát már a Balatonfüredi Lóczy gimnáziumban tette le. 
Könyvtárosi végzettséget az Országos Orvostudományi Könyvtár és 

Dokumentációs Központban szerzett Budapesten.
1963-1964-ben a veszprémi megyei könyvtárban volt könyvtáros, 

1964-től 1975-ig könyvtárvezető a veszprémi városi könyvtárban. Egy 
évig tanárként tevékenykedett a balatonalmádi nevelőotthonban, majd 
2007-ig – nyugdíjazásáig – könyvtárosként dolgozott a nagyközségi, ma 
városi könyvtárban, Balatonalmádiban. 

1973-tól foglalkozik a magyar népi díszítő művészettel, azon belül is 
elsősorban a hímzések motívumvilágát s a hímzés technikáját kutatva. A 
hímzés alapjait díszítőművészeti tanfolyamokon és önképzéssel sajátítot-
ta el, olyan eredményesen, hogy a Magyar Művelődési Intézetnél rövide-
sen felsőfokú művészeti szakoktatói képesítést szerzett. 

Munkásságát 1987-ben népi 
iparművész címmel ismerték el. 
1976-tól 1991-ig Balatonalmá-
diban és a veszprémi művelődé-
si központban szakkört vezetett, 
mindkét csoport számos megyei 
és országos elismerésben részesült. 
2004-ben a Pannóniában indított 
el egy új szakkört, mellyel nagyon 
sok érdeklődőt tett a népművészet 
értő közvetítőjévé. 

Tudományos alapossággal tárta 
fel az egyes hímzések eredetét, tör-
ténetét, elsősorban a Bakony és a 

Balaton-felvidék népművészetének szakértőjévé vált. Meghatározó szere-
pe volt abban, hogy a Veszprém megyei fehérhímzés országosan ismert-
té és népszerűvé vált. 

Szakmai-, közéleti tevékenysége is kiemelkedő. 1982-ben egyik alapí-
tója a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesületnek, amelynek mun-
káját 1994-ig titkárként vezette, majd elnöke lett, jelenleg pedig elnök-
ségi tagja. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége országos elnökségé-
nek is tagja.

1987-ben megtervezte és elkészítette a Csopak tája borrendi viseletet. 
Munkái láthatók a balatonalmádi Szent Margit kápolnában, valamint a 
Szent Imre templomban és a csopaki református templomban is. A hím-
zés mellett gyöngyfűzéssel is magas szinten foglalkozik, a Sárköz gyöngy-
művészete a mai napig az egyik kedvelt érdeklődési területe. 

2008-ban Varrótű Tanoda néven saját házában megnyitotta az érdek-
lődők előtt műhelyét, amely otthont ad a Gránátalma hímző körnek, to-
vábbképzéseknek, játszóházaknak. 

Cz. Tóth Hajnalka aktív szerepet vállal napjainkban is a népművészet 
megismertetésében, nagyon sok hagyományőrző rendezvényen, kiállítá-
son, vásáron van jelen munkáival, az érdeklődök kérdéseire válaszolva va-
lódi ismeretterjesztő munkát végez.

Munkásságát már eddig is számos elismerés kísérte, a Népi Iparmű-
vész cím, és a Népművészet Mestere kitüntetés mellett a Kis Jankó Bori 
országos pályázat különdíját, az Élő Népművészet Gránátalma díjat vise-
let és hímzés ágban is megkapta. Szakkörvezetőként is sok sikert ért el ta-
nítványaival. 

Hímzéseivel, gyöngyeivel számtalan kiállításon, pályázaton szerepelt, 
egyéni kiállításai közül néhány jelentősebb: Balaton Galéria, Balaton-

füred, Kisújszállási Művelődési Ház, Kovács Margit Szakiskola, Győr, 
Rovaniemi (Finnország), Városi Könyvtár, Balatonalmádi. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 216/2015. (VI. 25.) számú 
önkormányzati határozatával Cz. Tóth Hajnalka hímző népi iparművész-
nek a magyar népi kultúra feltárásában, bemutatásában, újrafogalmazásá-
ban, a népi díszítőművészet közkinccsé tételében kifejtett magas színvo-
nalú, hosszú időn át végzett tevékenysége, valamint Balatonalmádiban a 
népi díszítőművészetet ápoló közösségek létrehozásában, oktatásában és 
segítésében kiemelkedő fontosságú munkássága elismeréseként Váth Já-
nos díjat adományozott.

Fodorné László Mária
Fodorné László Mária 1949-ben született Decsen. A szövőmesterség 

alapjait 14 évesen, 1963-ban sajátította el a szomszéd nénitől, aki be-
dolgozó volt a Decsi Népművészeti Szövetkezetnél. Később maga is a 
szövetkezet bedolgozója lett, ahol továbbfejlesztette tudását. Népművész 
mesterek tanították, akik nagy szeretettel adták át tudásukat, megtanítot-
ták a szép, igényes munkára és a népművészet iránti alázatra és szeretet-
re. Ennek az örökségnek a szellemében dolgozik ma is és tanítja a szövés 
ősi mesterségét táborok, szakkörök, kézműves foglalkozások keretében.

1977-ben megkapta a Népi iparművész címet. Szakmai pályázatok, ki-
állítások, konferenciák állandó résztvevője évtizedek óta. Számtalan díjat 
és helyezést ért el 50 éves pályafutása alatt. A legnagyobb kitüntetést, amit 
a szakmában el lehet érni, a Népművészet Mestere címet 2005. augusztus 
20-án vehette át. Hitvallása: a hagyományt nem csak őrizni kell, hanem 
életben is kell tartani, táplálni, formálni, hozzátenni az alkotó saját elkép-
zeléseit, gondolatait, ízlését és a saját lelkét. 

Az ország számos helyén volt már kiállítása, s több alkalommal kül-
földön is. Belföldi kiállítások: Decs, Szekszárd, Bátaszék, Baja, Várdomb, 
Dombóvár, Tolna, Ozora, Budapest, Martfű, Pápa, Balatonszemes, 
Paks, Tamási. Külföldi kiállításai: Ausztria: Oberwart, Bécs, Szlovákia: 
Nagymácséd, Franciaország: Cormeilles, (Kormej) Beanson (Beanszon) 
Szerbia: Szabadka, Csóka, Németország: Hannover (Világkiállítás) 

A kézi szövés művelése és tanítása mellett tudományos gyűjtőmunkát 
is végzett: fáradhatatlanul járta a falusi házakat, gyűjtötte a régi mintá-
kat, abroszokat, ágyterítőket, viseleteket. Nem csupán ezeket az évszá-
zados szellemi értékeket mentette át a mába, de lankadatlan szorgalom-
mal gyűjtötte a régi mesterek keze munkájával készült hagyományos szö-
vőszékeket is. 

Tízedik éve már, hogy férjével együtt letelepedett Balatonalmádiban, 
azóta itt műveli a szövés mesterségét, tanítja sok-sok közelebbi és távo-
labbi vidékről hozzá érkező tanítványát. A Pannonia Kulturális Központ-
ban működteti „Látványszövödéjét”, ahol szívesen adja át tudását gyer-
mekeknek, felnőtteknek, mindenkinek, aki érdeklődik a népművészet 
ezen ága iránt.

2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, székfoglalóját 2015. áp-
rilis 7-én tartotta Budapesten, a Vigadó Makovecz Termében.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 215/2015. (VI. 25.) számú 
önkormányzati határo-
zatával Fodorné László 
Mária kézi szövőnek - 
aki a Népművészet Mes-
tere, a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja – Ba-
latonalmádiban hosz-
szú időn át kifejtett ki-
magasló színvonalú nép-
művészeti oktató és ku-
tató munkájának elisme-
réseként Váth János díjat 
adományozott.

Tehetséggondozás összefogással
Mozgalmas időszakot zárt az Igazgyöngy Fejlesztő és Tehetség-

gondozó Műhely. A tanév során igyekeztünk folyamatosan segít-
séget nyújtani a minket felkereső szülőknek. 

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több kollégával, a 
tehetséggondozásban dolgozó szakemberrel tudtunk szoros 
munkakapcsolatban együtt dolgozni. Tavaly Idrisz-Majbó Ad-
rienn szervezésében a Balatonalmádi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ helyszínt adott egy hiányt pótló beszélgetésnek. 
Óvodapedagógusok, tanítók, védőnők, gyógypedagógusok is-
merkedhettünk meg egymás tevékenységi köreivel. Ezt követő-
en meghívást kaptunk dr. Mátay Lillától, a Gyermekgyógyászati 
Centrum részlegvezető főorvosától, hogy a Csolnoky Ferenc Kór-
házban bemutassuk fejlesztő munkánkat. Kállai Tünde járási ve-
zető védőnő kérésére pedig Balatonfüreden egy védőnői szak-
mai napon tarthattunk előadást a korai fejlesztés és prevenció 
előnyeiről. 

Kollégáinkkal több éve tapasztaljuk, hogy a különböző terápiák 
összehangolása mennyire hatékony eszköz a kisgyermekek érési 
folyamatainak támogatásában. Ezért kidolgoztunk egy módszer-
tani modellt, hogy a mindennapos testnevelésbe is beépíthessük 
a szenzomotoros és kognitív fejlesztő elemeket. 

Áprilisban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szerve-
zett Veszprém megyei szakmai napon több értékes jó gyakorlat 
mellett Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógus kolléganőmmel 
mi is bemutathattuk a Gyöngyhalász Modellt az érdeklődő intéz-
ményvezetőknek és pedagógusoknak. A különböző területeken 
dolgozó szakemberekkel való folyamatos kapcsolat, konzultáció, 
még több motivációt ad számunkra is. A tanév alatt tartott egyé-
ni és csoportos foglalkozásaink után a mozgás,-és készségfejlesz-
tő táborunkban azok a szülők is megtaláltak minket, akik egy él-
mény dús programot kerestek, illetve szerették volna megtudni, 
hol tart gyermekük fejlődése. A nyári szünetben való feltöltődés 
után szeptembertől újra várunk kicsiket, nagyokat. Programjaink-
ról részletesebben honlapunkon olvashatnak.

Kunné Solti Éva testnevelő tanár, 
mozgásfejlesztő pedagógus

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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VESZELI LAJOS
festőművész részére

nemzetközi és hazai szinten egyaránt megbecsült, egyedi és
termékeny alkotóművészi munkája, valamint a kultúraszerve-
zés és tehetséggondozás terén is aktív szerepvállalása elisme-

réseként a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

KITÜNTETÉST ADOMÁNYOZTA
Budapesten, 2015 évi augusztus hó 6. napján.

Schildmayer Ferenc kitüntető 
emléklapot kapott

Schildmayer Ferenc helytörténeti mun-
kásságát az Országos Honismereti Szövet-
ség augusztus 20-a alkalmával kitüntető 
emléklappal jutalmazta.

Az állami elemi népiskolát Balatonalmádi-
ban járta 1937-1941-ig, majd az állami pol-
gári fiúiskolát Veszprémben végezte 1941-
1945-ig. Ezt követően kőműves tanonc volt 
apja vállalatánál Balatonalmádiban 1945 és 
1947 között. Az építőipari technikumot Bu-
dapesten fejezte be 1951-ben. A tényleges 
katonai szolgálat után, 1953-ban sikeresen 

felvételizett az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Építészmér-
nöki Karára Budapesten, ahol 1961-ben végzett okleveles építészmér-
nökként. Később a Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar Műemlékvé-
delmi Szakmérnöki Tagozatán tanult a fővárosban 1976 és 1980 között, 
ahol műemlékvédelmi szakmérnöki képesítést szerzett. 

Schildmayer Ferenc első munkahelye a Győri Tervező Vállalat 
Veszprémi Irodája volt, majd a katonaság után a budapesti Kereske-
delmi Tervező Irodához került, ahol 1959-ig dolgozott. Ezt követő-
en a Veszprémi Tervező Vállalatnál alkalmazták, ahol nyugdíjazásáig, 
1991-ig, 32 évig dolgozott. A már tapasztalt ifjú mérnök tevékenyen 
élte végig Veszprém és környéke történelme egyedülálló fejlődését. 

Balatonalmádi lakosként elsősorban lakóhelye településtörténete fog-
lalkoztatta az 1945-ös évvel bezárólag. Ezt az időbeli behatárolódást a Ba-
latonalmádira vonatkozó gazdag történeti anyag miatt tartotta indokolt-
nak. Természetesen minden, a Balatonnal kapcsolatos téma beletartozott 
helytörténeti munkásságába, illetve érdeklődési körébe. Évtizedeken át 
kutatómunkát végzett levéltárakban, múzeumokban és könyvtárakban. 
Ennek eredménye könyvekben, egyéb publikációiban és az Almád Új-
ságban megjelent cikkeiben is megmutatkoznak. Gyűjtötte az Almádival 
kapcsolatos dokumentumokat, reklámokat, kiadványokat, emléktárgya-
kat, fényképeket és képes levelezőlapokat. Az utóbbiból több mint 800 
darabból áll a gyűjteménye, a kiadásvariációkkal számuk közel 2000 da-
rabra tehető. 1984-ben kiállítóként mutatta be képes levelezőlap gyűj-
teményét a balatonalmádi könyvtárban, egy évvel később a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeumban, majd 1987-ben a Balatonalmádi Közössé-
gi Házban, a Honismereti Kör kiállításának részeként. Balatonalmádi te-
lepüléstörténetéről előadásokat tartott a Veszprémi Akadémiai Bizottság 
konferenciáin 1984-től az 1990-es évekig. Alapító tagja volt 1979-ben a 
könyvtár keretében működő honismereti szakkörnek, melynek vezetője 
volt 1985-től 2006-ig. Önálló műként adta ki az Almádiért Közalapít-
vány 1998-ban a Balatonalmádi régi képes levelezőlapokon című mun-
káját, melyet az Almádi Füzetek I. kötete, A Hattyú vendéglő története 
követett 2003-ban. Az Almádi Füzetek II. kötete a Balatonalmádi gyógy-
fürdő címet viseli, melyet szintén az Almádiért Közalapítvány adott az ol-
vasók kezébe 2003-ban. A régi Balatonalmádi képes levelezőlapokon 2., 
bővített kiadását az Agenda Natura jelentette meg 2006-ban. Az Almá-
di anno ... Balatonalmádi régi fényképeken albumot 2008-ban jelentet-
ték meg. A Balatonalmádi Anno II. 1945-2000 Képek az újkori Bala-
tonalmádiról című nagy sikerű könyvet – Kovács István társszerzővel –, a 
25 éves város, Balatonalmádi önkormányzata adta ki 2014-ben. Társszer-
zője volt a Balatonalmádi és Vörösberény története tanulmánykötetnek 
1995-ben. Tagja a helyi értéktár bizottságnak. A példamutató helytörté-
nész, birtokosa az Almádiért plakettnek 1989 óta, és a Váth János díjnak 
2004-től. A Balaton és régiója érdekében kifejtett kimagasló munkájá-
ért a Balatonalmádi Város Díszpolgára címmel ismerték el, és 2015-ben 
megkapta a Balatoni Szövetség Balatonért-díját.

Váth János díjazottak
Váth János díjak átadására került sor az augusztus 20-i városi ünnepsé-

gen. Ez alkalommal Cz. Tóth Hajnalka és Fodorné László Mária vehette 
át munkásságáért az elismerést.

Cz. Tóth Hajnalka
Cz. Tóth Hajnalka 1945. július 5-én Hódmezővásárhelyen született, 

de érettségi vizsgát már a Balatonfüredi Lóczy gimnáziumban tette le. 
Könyvtárosi végzettséget az Országos Orvostudományi Könyvtár és 

Dokumentációs Központban szerzett Budapesten.
1963-1964-ben a veszprémi megyei könyvtárban volt könyvtáros, 

1964-től 1975-ig könyvtárvezető a veszprémi városi könyvtárban. Egy 
évig tanárként tevékenykedett a balatonalmádi nevelőotthonban, majd 
2007-ig – nyugdíjazásáig – könyvtárosként dolgozott a nagyközségi, ma 
városi könyvtárban, Balatonalmádiban. 

1973-tól foglalkozik a magyar népi díszítő művészettel, azon belül is 
elsősorban a hímzések motívumvilágát s a hímzés technikáját kutatva. A 
hímzés alapjait díszítőművészeti tanfolyamokon és önképzéssel sajátítot-
ta el, olyan eredményesen, hogy a Magyar Művelődési Intézetnél rövide-
sen felsőfokú művészeti szakoktatói képesítést szerzett. 

Munkásságát 1987-ben népi 
iparművész címmel ismerték el. 
1976-tól 1991-ig Balatonalmá-
diban és a veszprémi művelődé-
si központban szakkört vezetett, 
mindkét csoport számos megyei 
és országos elismerésben részesült. 
2004-ben a Pannóniában indított 
el egy új szakkört, mellyel nagyon 
sok érdeklődőt tett a népművészet 
értő közvetítőjévé. 

Tudományos alapossággal tárta 
fel az egyes hímzések eredetét, tör-
ténetét, elsősorban a Bakony és a 

Balaton-felvidék népművészetének szakértőjévé vált. Meghatározó szere-
pe volt abban, hogy a Veszprém megyei fehérhímzés országosan ismert-
té és népszerűvé vált. 

Szakmai-, közéleti tevékenysége is kiemelkedő. 1982-ben egyik alapí-
tója a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesületnek, amelynek mun-
káját 1994-ig titkárként vezette, majd elnöke lett, jelenleg pedig elnök-
ségi tagja. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége országos elnökségé-
nek is tagja.

1987-ben megtervezte és elkészítette a Csopak tája borrendi viseletet. 
Munkái láthatók a balatonalmádi Szent Margit kápolnában, valamint a 
Szent Imre templomban és a csopaki református templomban is. A hím-
zés mellett gyöngyfűzéssel is magas szinten foglalkozik, a Sárköz gyöngy-
művészete a mai napig az egyik kedvelt érdeklődési területe. 

2008-ban Varrótű Tanoda néven saját házában megnyitotta az érdek-
lődők előtt műhelyét, amely otthont ad a Gránátalma hímző körnek, to-
vábbképzéseknek, játszóházaknak. 

Cz. Tóth Hajnalka aktív szerepet vállal napjainkban is a népművészet 
megismertetésében, nagyon sok hagyományőrző rendezvényen, kiállítá-
son, vásáron van jelen munkáival, az érdeklődök kérdéseire válaszolva va-
lódi ismeretterjesztő munkát végez.

Munkásságát már eddig is számos elismerés kísérte, a Népi Iparmű-
vész cím, és a Népművészet Mestere kitüntetés mellett a Kis Jankó Bori 
országos pályázat különdíját, az Élő Népművészet Gránátalma díjat vise-
let és hímzés ágban is megkapta. Szakkörvezetőként is sok sikert ért el ta-
nítványaival. 

Hímzéseivel, gyöngyeivel számtalan kiállításon, pályázaton szerepelt, 
egyéni kiállításai közül néhány jelentősebb: Balaton Galéria, Balaton-

füred, Kisújszállási Művelődési Ház, Kovács Margit Szakiskola, Győr, 
Rovaniemi (Finnország), Városi Könyvtár, Balatonalmádi. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 216/2015. (VI. 25.) számú 
önkormányzati határozatával Cz. Tóth Hajnalka hímző népi iparművész-
nek a magyar népi kultúra feltárásában, bemutatásában, újrafogalmazásá-
ban, a népi díszítőművészet közkinccsé tételében kifejtett magas színvo-
nalú, hosszú időn át végzett tevékenysége, valamint Balatonalmádiban a 
népi díszítőművészetet ápoló közösségek létrehozásában, oktatásában és 
segítésében kiemelkedő fontosságú munkássága elismeréseként Váth Já-
nos díjat adományozott.

Fodorné László Mária
Fodorné László Mária 1949-ben született Decsen. A szövőmesterség 

alapjait 14 évesen, 1963-ban sajátította el a szomszéd nénitől, aki be-
dolgozó volt a Decsi Népművészeti Szövetkezetnél. Később maga is a 
szövetkezet bedolgozója lett, ahol továbbfejlesztette tudását. Népművész 
mesterek tanították, akik nagy szeretettel adták át tudásukat, megtanítot-
ták a szép, igényes munkára és a népművészet iránti alázatra és szeretet-
re. Ennek az örökségnek a szellemében dolgozik ma is és tanítja a szövés 
ősi mesterségét táborok, szakkörök, kézműves foglalkozások keretében.

1977-ben megkapta a Népi iparművész címet. Szakmai pályázatok, ki-
állítások, konferenciák állandó résztvevője évtizedek óta. Számtalan díjat 
és helyezést ért el 50 éves pályafutása alatt. A legnagyobb kitüntetést, amit 
a szakmában el lehet érni, a Népművészet Mestere címet 2005. augusztus 
20-án vehette át. Hitvallása: a hagyományt nem csak őrizni kell, hanem 
életben is kell tartani, táplálni, formálni, hozzátenni az alkotó saját elkép-
zeléseit, gondolatait, ízlését és a saját lelkét. 

Az ország számos helyén volt már kiállítása, s több alkalommal kül-
földön is. Belföldi kiállítások: Decs, Szekszárd, Bátaszék, Baja, Várdomb, 
Dombóvár, Tolna, Ozora, Budapest, Martfű, Pápa, Balatonszemes, 
Paks, Tamási. Külföldi kiállításai: Ausztria: Oberwart, Bécs, Szlovákia: 
Nagymácséd, Franciaország: Cormeilles, (Kormej) Beanson (Beanszon) 
Szerbia: Szabadka, Csóka, Németország: Hannover (Világkiállítás) 

A kézi szövés művelése és tanítása mellett tudományos gyűjtőmunkát 
is végzett: fáradhatatlanul járta a falusi házakat, gyűjtötte a régi mintá-
kat, abroszokat, ágyterítőket, viseleteket. Nem csupán ezeket az évszá-
zados szellemi értékeket mentette át a mába, de lankadatlan szorgalom-
mal gyűjtötte a régi mesterek keze munkájával készült hagyományos szö-
vőszékeket is. 

Tízedik éve már, hogy férjével együtt letelepedett Balatonalmádiban, 
azóta itt műveli a szövés mesterségét, tanítja sok-sok közelebbi és távo-
labbi vidékről hozzá érkező tanítványát. A Pannonia Kulturális Központ-
ban működteti „Látványszövödéjét”, ahol szívesen adja át tudását gyer-
mekeknek, felnőtteknek, mindenkinek, aki érdeklődik a népművészet 
ezen ága iránt.

2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, székfoglalóját 2015. áp-
rilis 7-én tartotta Budapesten, a Vigadó Makovecz Termében.

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 215/2015. (VI. 25.) számú 
önkormányzati határo-
zatával Fodorné László 
Mária kézi szövőnek - 
aki a Népművészet Mes-
tere, a Magyar Művésze-
ti Akadémia tagja – Ba-
latonalmádiban hosz-
szú időn át kifejtett ki-
magasló színvonalú nép-
művészeti oktató és ku-
tató munkájának elisme-
réseként Váth János díjat 
adományozott.

Tehetséggondozás összefogással
Mozgalmas időszakot zárt az Igazgyöngy Fejlesztő és Tehetség-

gondozó Műhely. A tanév során igyekeztünk folyamatosan segít-
séget nyújtani a minket felkereső szülőknek. 

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több kollégával, a 
tehetséggondozásban dolgozó szakemberrel tudtunk szoros 
munkakapcsolatban együtt dolgozni. Tavaly Idrisz-Majbó Ad-
rienn szervezésében a Balatonalmádi Szociális Alapszolgálta-
tási Központ helyszínt adott egy hiányt pótló beszélgetésnek. 
Óvodapedagógusok, tanítók, védőnők, gyógypedagógusok is-
merkedhettünk meg egymás tevékenységi köreivel. Ezt követő-
en meghívást kaptunk dr. Mátay Lillától, a Gyermekgyógyászati 
Centrum részlegvezető főorvosától, hogy a Csolnoky Ferenc Kór-
házban bemutassuk fejlesztő munkánkat. Kállai Tünde járási ve-
zető védőnő kérésére pedig Balatonfüreden egy védőnői szak-
mai napon tarthattunk előadást a korai fejlesztés és prevenció 
előnyeiről. 

Kollégáinkkal több éve tapasztaljuk, hogy a különböző terápiák 
összehangolása mennyire hatékony eszköz a kisgyermekek érési 
folyamatainak támogatásában. Ezért kidolgoztunk egy módszer-
tani modellt, hogy a mindennapos testnevelésbe is beépíthessük 
a szenzomotoros és kognitív fejlesztő elemeket. 

Áprilisban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szerve-
zett Veszprém megyei szakmai napon több értékes jó gyakorlat 
mellett Nagyné Farkas Andrea gyógypedagógus kolléganőmmel 
mi is bemutathattuk a Gyöngyhalász Modellt az érdeklődő intéz-
ményvezetőknek és pedagógusoknak. A különböző területeken 
dolgozó szakemberekkel való folyamatos kapcsolat, konzultáció, 
még több motivációt ad számunkra is. A tanév alatt tartott egyé-
ni és csoportos foglalkozásaink után a mozgás,-és készségfejlesz-
tő táborunkban azok a szülők is megtaláltak minket, akik egy él-
mény dús programot kerestek, illetve szerették volna megtudni, 
hol tart gyermekük fejlődése. A nyári szünetben való feltöltődés 
után szeptembertől újra várunk kicsiket, nagyokat. Programjaink-
ról részletesebben honlapunkon olvashatnak.

Kunné Solti Éva testnevelő tanár, 
mozgásfejlesztő pedagógus

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.

Fotó: Pászti Gy.
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2015. szeptember közepétől október közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

Almádiért Közalapítvány Balaton Játékpont 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton
Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vi-
dámság! 
Tel.: +36 20 9703 479, E-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/
balatonjatekpont
Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESE, MESE, MÁTKA – zenés mesedélután 
Kedd 16. 30 óra AGYTORNA – észbontó játékok 
Szerda 16. 30 óra ZERGŐ-CSÖRGŐ – hangszeres játékok
Csütörtök 16.30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN – kézműves fog-
lalkozás 
Péntek folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Szombat folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Havi kiemelt program: 
Szeptember 26. szombat 14 óra – Őszi gyümölcsszüret: ismeretterjesztő és 
ügyességi játékok, zenével és sok finomsággal 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Szeptember 12. szombat 11 óra – XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 
(hímzés,- viselet,- csipke és népi ékszer kategóriák) kiállításának megnyitója. A ki-
állítás az intézmény nyitva tartási idejében október 3-ig megtekinthető.

Könyvtári programok
Tel.: 88/542-514 – www.strandkonyvtar.hu
Szeptember 19. szombat 15 óra Értékeink – „Kézfogás” Európa szoborpark – A 
Szoborpark projektet ismerteti: Veszeli Lajos művészeti vezető. Az előadást hely-
színi séta követi.
Szeptember 30. szerda 18 óra – Magyar Népmese Napja
DOB-SZERDA – Énekkel és mesével várunk kicsiket és nagyokat a Népmese 
Napján a gyerekkönyvtárba: Bendicsek Réka citera, Nádasné Varga Katalin ének, 
Molnár Enikő mese

Október 7. – október 10. KÖNYVTÁRI HÉT
Október 6. kedd Megemlékezések, emlékek napja – Kiállítás az aradi vértanúk 
emlékére
Október 7. szerda Vendégünk Rév Fülöp – Beszélgetés az íróval, Jeney Zoltánnal
Október 8. csütörtök Értékeink – Helytörténeti séta minden érdeklődőnek. In-
dulni lehet egyénileg és csoportosan 10-17 óra között.
Október 9. péntek Olvassunk együtt! – Könyvfaló vetélkedő indítása
Október 10. szombat Partnerségben – Látogatóban az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban az Almádi Cimborákkal
Leader Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Tel.: +36 
20 991-6213

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
A nyári - őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. Érdeklődni: 
Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 tel. számon lehet .

Baba-Mama Klub 
Minden hónap 3. péntekén a könyvtárban. 
Első összejövetel: szeptember 18. 
Téma: A mese jelentősége a gyereknevelésben 
Előadó: Tölgyes Beáta védőnő
További információ: toth.orsolya13@gmail.com

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091 Titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Szeptember 12. szombat 17 óra Nyitott templomok és vezetett körséták: Erődí-
tett templom
Szeptember 19. szombat 20 óra Berényi Templomok Éjszakája a Szent Ignác 
templomban – Szervező: az Egyházak és a Honismereti és Városszépítő Kör 
Információ: Császár Melinda 30/4013461; Töltési Erzsébet 30/9719-446
Szeptember 27. vasárnap Bolhapiac a Baross utcai piac területén reggel 6 órá-
tól 12 óráig – Asztalfoglalás és információ: Győri Miklósné Márti Tel.: 20/55 
66 594; gymarta56@gmail.com

Szeptember 29. kedd 16.30 óra Honismereti és Városszépítő Kör megbeszélé-
se a Pannóniában  
Kiállítás: „Almádi fürdőélete” – a Balaton Játékpontban meghosszabbított nyitva 
tartással szeptember végéig látható

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: +36 70 339 5274
Szeptember 21. hétfő 18 óra - Házi sajtkészítés technológiája, sajtbemutató vá-
sárlási lehetőséggel. 
Előadó: „Szamarasház” kézműves sajtműhely
Október 3. szombat 50 éves a vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör 
14.30 Kiállítás megnyitó – 15.00 Ünnepi közgyűlés
Helyszín: Vörösberény, Kultúrház (Gábor Áron u. 6.)
Október 5. hétfő 18 óra Őszi munkák a kiskertekben. 
A zánkai gyógynövényvölgy bemutatása.
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár
Október 19. hétfő 18 óra Vörösberény és a Megyehegy természeti értékei
Előadó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor Tel.: +36 30 902 4268 
Szeptember 23. szerda 16-17-ig - Ügyelet: vacsora befizetések
Szeptember 30. szerda 16 órától: Almádi hírességei, találkozó - életút - ismerke-
dés. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István

Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében szeptember 12-én szombaton 14 
órától szüreti felvonulás, 20 órától szüreti bál a Vörösberényi Kultúrházban. 

A szüreti felvonulást követően a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület mulatságot 
szervez a városház téren népzenei programokkal, táncházzal és kézműves vásárral.

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925
E-mail: almaditenisz@gmail.com; Pályafoglalás: 70/321 5001
Szeptember 20. vasárnap 10 óra Országos II. osztályú csapatbajnoki mérkőzés a 
teniszpályán! 

BÁRMIKOR Fröccsterasz 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. (Wesselényi Strand főbejárat) Nyitva tar-
tás: Tel: +36 30 665 8038
Szeptember 5-én, 12-én és 26-án 22.00 órakor DJ Greg Fisher! 

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva –, 138/2015. (VIII. 11.) PGB határoza-
tával a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, PANNÓNIA 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő, 114,83 m2 alapte-
rületű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglá-
tóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. november 01. 
napjától 2020. október 31. napjáig szól.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. szeptem-
ber 30-án, szerdán délelőtt 11.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők 
a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Ingyenes játszóház Almádiban!

„- Tudsz játszani? - Tudok. - És szeretsz is? - És szeretlek is.”
(Fodor Ákos)

Április közepén nyitotta meg kapuit városunkban a Balaton játék-
pont. A Pannónia földszintjén több mint 300 m2 alapterületen inte-
raktív játéktér vár kicsiket és nagyokat. Az Almádiért Közalapítvány 
által működtetett játszóház a helyi és az ide érkező vendég gyerme-
keknek, kísérőiknek és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált sza-
badidő-eltöltési lehetőséget. A Balaton Játékpont részként megismer-
hetik a gyerekek a Hungarikum kincsestárat, amely egy interaktív já-
ték a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében sze-
replő értékekről. Kicsik és nagyok kalandozhatnak nemzeti parkja-
inkban, ismerkedhetnek a solymászattal, a mohácsi busó maszkokkal, 
megtölthetik a képzeletbeli kosarat a legismertebb hungarikumokkal.

A Balaton Játékpontban legfontosabb játékeleme a Játékos Bala-
ton, amely egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz kapcsolódó játék 
együttest jelent, melynek keretében gyerekek és családok játékos for-
mában ismerkedhetnek a Balaton történetével, természeti és kulturá-
lis értékeivel. A játékterek különböző érdekes játékokat sorakoztatnak 
fel az óriáskirakóstól kezdve a horgászós játékig. A játékok a Balaton-
nal kapcsolatos szinte valamennyi témakört bemutatják, így az érdeklő-
dők játszva ismerkedhetnek meg a tó értékeivel, múltjával és jelenével.

Ezek mellett számtalan társasjátékkal, könyvekkel, bábokkal és további 
izgalmas készségfejlesztő játékokkal várjunk mindenkit, 0-99 éves korig. 

A tanévkezdéssel együtt nálunk is indulnak a korábbi időszakban 
megismert és megkedvelt foglalkozások, hogy mindenki megtalálja 
a kedvére valót. Hétfő 16.30 óra mese, mese, mátka, zenés mesedél-
után, kedd 16. 30 óra agytorna – észbontó játékok, szerda 16. 30 
óra zergő-csörgő, hangszeres játékok, csütörtök 16.30 óra apró kezek 
nagy munkában, kézműves foglalkozás, péntek matiné, játék minden 
mennyiségben, szombat matiné, játék minden mennyiségben.

A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés nem szükséges, a részle-
tes programról honlapunkon valamint Facebook oldalunkon talál-
nak bővebb információt. De ami a legfontosabb: a Balaton Játék-
pont látogatása ingyenes!  JVE 

Citrom, körte, cseresznye…
Kedves olvasó, ha gyermeked 7-13 év közötti olvasd fel neki a címet 

és biztos eszébe fog jutni a nyári napközis tábor! Kérd meg mesélje el!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ idén nyáron 

is öt héten át (2015. június 29. – július 31.) biztosította a gyerme-
kek napközbeni felügyeletét. Elsősorban az iskolákban jelentkező 
gyermekeknek, a gyermekjóléti szolgálat látókörében lévő családok 
gyermekeinek és összességében azoknak a szülőknek, akiknek gon-
dot okozott a szünetben a gyermekek elhelyezése.

A szolgáltatás megszervezése során az volt a célunk, hogy segít-
sünk megoldani a szülőknek ezt a problémát, ebben az 5 hetes nyá-
ri időszakban. Ennek érdekében változatos, szakmai, pedagógiai te-
matikát állítottunk össze az alsó tagozatosok részére. 

Az idei év tematikája a népmese, népi játékok és népi hagyomá-
nyok köré épült. Az öt hétben szerveztünk mozgásos és fejlesztő já-
tékokat (számháború, sorverseny, fejtörők, találós kérdések), kéz-
műves foglalkozásokat, strandolást, kirándulást (Nordic Walking, 
Balatoni élővilág) és intézménylátogatásokat (Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság, Pufi pékség) is.

A mozgásos és szórakoztató programok mellett a tematikához hí-
ven az Ilók és Mihók magyar népmesét dolgoztuk fel, melyet az 
utolsó héten előadtak a gyerekek.

Munkatársaink között volt szakképzett óvónő, tanítónő, tanár, 
szociálpedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus, mentálhigi-
énés szakember, akik összeállították és megvalósították az öt hét 
szakmai programját. Külön köszönet illeti a négy önkéntes középis-
kolást, akik aktívan és hatékonyan részt vettek a munkában. 

A táborban hetente átlagban 20–25 gyermek vett részt, összesen 
az öt hét során hatvanhárom. Közülük többen 2–3 vagy több hé-
ten keresztül szünidőztek velünk. Az étkezési díj teljes összege 870 
Ft/fő/nap, mely az önkormányzat támogatása által a szülőknek csu-
pán 520 Ft-ba került, ami egyéb gyermek kedvezményekkel tovább 
csökkent 50 vagy 100 %-al.

A gyerkőcök öröméhez idén a Haribo Magyarország gumicukor 
felajánlásával járult hozzá.

Az öt hét programját támogatták és színesítették: Balatonalmá-
di közös önkormányzati hivatal, Balatonalmádi rendőrkapitány-
ság, Balatonalmádi piac árusai, Kovács Tamás (Kokó) és felesége, 
Kavalecz Gábor, Perger Róbert - Pufi pékség, Zóna étterem mun-
katársai.

A szülői visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat nálunk és már a jövő évi jelentkezési határidőről érdeklődnek.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Animációs program a Wesselényi strandon 

„Ti mindig olyan jókat találtok ki, jövök minden nap!”

2015 nyarán két hónapon keresztül, júliusban és augusztusban mű-
ködött strand-animáció a balatonalmádi Wesselényi strandon. Ezúton is 
köszönjük a strandi dolgozók együttműködését és a Pannónia könyvtár 
strandkönyvtárának segítő támogatását. Az önkormányzat által finan-
szírozott, a résztvevők számára ingyenes programban kicsik és nagyok 
játszhattak különböző készségfejlesztő társasjátékokkal és kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt. A közös játék segített abban, hogy a nyári 
vakáció során nem csak szellemi, de társas kompetenciájukat is fejleszt-
hessék. A Játékos Balaton elnevezésű játékokkal való játék során megis-
merkedhettek a Balaton nevezetességeivel, állat- és növényvilágával. A 
legkisebbeket bábozással és zenés játékokkal várta az animáció.

A programot vezető animátorok minden nap újabb és újabb kreatív 
kézműves ötletekkel tették színesebbé a foglalkozásokat. Az elkészült 
kincseket fotókon megöregítették, és a Balaton Játékpont Facebook ol-
dalán megtalálhatóak.  Nagy Nikolett, Pusztai Virág animátorok 
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. szeptember közepétől október közepéig.
A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk! E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

Almádiért Közalapítvány Balaton Játékpont 
Hungarikum Kincsestár – Játékos Balaton
Ingyenes játszóház 0-99 éves korig – ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vi-
dámság! 
Tel.: +36 20 9703 479, E-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.facebook.hu/
balatonjatekpont
Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannónia földszintje) 
Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESE, MESE, MÁTKA – zenés mesedélután 
Kedd 16. 30 óra AGYTORNA – észbontó játékok 
Szerda 16. 30 óra ZERGŐ-CSÖRGŐ – hangszeres játékok
Csütörtök 16.30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN – kézműves fog-
lalkozás 
Péntek folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Szombat folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Havi kiemelt program: 
Szeptember 26. szombat 14 óra – Őszi gyümölcsszüret: ismeretterjesztő és 
ügyességi játékok, zenével és sok finomsággal 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi Városház tér 4.; Tel.: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Szeptember 12. szombat 11 óra – XI. Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat 
(hímzés,- viselet,- csipke és népi ékszer kategóriák) kiállításának megnyitója. A ki-
állítás az intézmény nyitva tartási idejében október 3-ig megtekinthető.

Könyvtári programok
Tel.: 88/542-514 – www.strandkonyvtar.hu
Szeptember 19. szombat 15 óra Értékeink – „Kézfogás” Európa szoborpark – A 
Szoborpark projektet ismerteti: Veszeli Lajos művészeti vezető. Az előadást hely-
színi séta követi.
Szeptember 30. szerda 18 óra – Magyar Népmese Napja
DOB-SZERDA – Énekkel és mesével várunk kicsiket és nagyokat a Népmese 
Napján a gyerekkönyvtárba: Bendicsek Réka citera, Nádasné Varga Katalin ének, 
Molnár Enikő mese

Október 7. – október 10. KÖNYVTÁRI HÉT
Október 6. kedd Megemlékezések, emlékek napja – Kiállítás az aradi vértanúk 
emlékére
Október 7. szerda Vendégünk Rév Fülöp – Beszélgetés az íróval, Jeney Zoltánnal
Október 8. csütörtök Értékeink – Helytörténeti séta minden érdeklődőnek. In-
dulni lehet egyénileg és csoportosan 10-17 óra között.
Október 9. péntek Olvassunk együtt! – Könyvfaló vetélkedő indítása
Október 10. szombat Partnerségben – Látogatóban az Eötvös Károly Megyei 
Könyvtárban az Almádi Cimborákkal
Leader Hagyományőrző Kultúrközpont Balatonalmádi, Ady E. u. 2-6. Tel.: +36 
20 991-6213

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
A nyári - őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. Érdeklődni: 
Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 tel. számon lehet .

Baba-Mama Klub 
Minden hónap 3. péntekén a könyvtárban. 
Első összejövetel: szeptember 18. 
Téma: A mese jelentősége a gyereknevelésben 
Előadó: Tölgyes Beáta védőnő
További információ: toth.orsolya13@gmail.com

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091 Titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Szeptember 12. szombat 17 óra Nyitott templomok és vezetett körséták: Erődí-
tett templom
Szeptember 19. szombat 20 óra Berényi Templomok Éjszakája a Szent Ignác 
templomban – Szervező: az Egyházak és a Honismereti és Városszépítő Kör 
Információ: Császár Melinda 30/4013461; Töltési Erzsébet 30/9719-446
Szeptember 27. vasárnap Bolhapiac a Baross utcai piac területén reggel 6 órá-
tól 12 óráig – Asztalfoglalás és információ: Győri Miklósné Márti Tel.: 20/55 
66 594; gymarta56@gmail.com

Szeptember 29. kedd 16.30 óra Honismereti és Városszépítő Kör megbeszélé-
se a Pannóniában  
Kiállítás: „Almádi fürdőélete” – a Balaton Játékpontban meghosszabbított nyitva 
tartással szeptember végéig látható

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc Tel.: +36 70 339 5274
Szeptember 21. hétfő 18 óra - Házi sajtkészítés technológiája, sajtbemutató vá-
sárlási lehetőséggel. 
Előadó: „Szamarasház” kézműves sajtműhely
Október 3. szombat 50 éves a vörösberényi „Fábián József” kertbarátkör 
14.30 Kiállítás megnyitó – 15.00 Ünnepi közgyűlés
Helyszín: Vörösberény, Kultúrház (Gábor Áron u. 6.)
Október 5. hétfő 18 óra Őszi munkák a kiskertekben. 
A zánkai gyógynövényvölgy bemutatása.
Előadó: Takács Ferenc kertészmérnök, tanár
Október 19. hétfő 18 óra Vörösberény és a Megyehegy természeti értékei
Előadó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa

Vörösberényi Nyugdíjas Klub
Elnök: Lencse Sándor Tel.: +36 30 902 4268 
Szeptember 23. szerda 16-17-ig - Ügyelet: vacsora befizetések
Szeptember 30. szerda 16 órától: Almádi hírességei, találkozó - életút - ismerke-
dés. Zenés szüli napi rendezvény. Zenél: Tóth István

Vörösberényi Polgári Olvasókör szervezésében szeptember 12-én szombaton 14 
órától szüreti felvonulás, 20 órától szüreti bál a Vörösberényi Kultúrházban. 

A szüreti felvonulást követően a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület mulatságot 
szervez a városház téren népzenei programokkal, táncházzal és kézműves vásárral.

Balatonalmádi Tenisz Klub 1925
E-mail: almaditenisz@gmail.com; Pályafoglalás: 70/321 5001
Szeptember 20. vasárnap 10 óra Országos II. osztályú csapatbajnoki mérkőzés a 
teniszpályán! 

BÁRMIKOR Fröccsterasz 
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. (Wesselényi Strand főbejárat) Nyitva tar-
tás: Tel: +36 30 665 8038
Szeptember 5-én, 12-én és 26-án 22.00 órakor DJ Greg Fisher! 

Közlemény
Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága – a képviselő-testülettől átru-
házott hatáskörében eljárva –, 138/2015. (VIII. 11.) PGB határoza-
tával a 8220 Balatonalmádi, Városház tér 4. szám alatti, PANNÓNIA 
Kulturális Központ és Könyvtár épületében lévő, 114,83 m2 alapte-
rületű Piazza Kávézó, valamint a hozzátartozó 40 m2-es vendéglá-
tóipari-terasz bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A bérleti szerződés határozott időtartamra, 2015. november 01. 
napjától 2020. október 31. napjáig szól.

A pályázatok benyújtási határideje: legkésőbb 2015. szeptem-
ber 30-án, szerdán délelőtt 11.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 88/542-445-ös telefon-
számon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen lehet. A részletes pályázati feltéte-
lek átvehetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Tele-
pülésfejlesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 
1.) a 40. számú irodában ügyfélfogadási időben, vagy letölthetők 
a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Ingyenes játszóház Almádiban!

„- Tudsz játszani? - Tudok. - És szeretsz is? - És szeretlek is.”
(Fodor Ákos)

Április közepén nyitotta meg kapuit városunkban a Balaton játék-
pont. A Pannónia földszintjén több mint 300 m2 alapterületen inte-
raktív játéktér vár kicsiket és nagyokat. Az Almádiért Közalapítvány 
által működtetett játszóház a helyi és az ide érkező vendég gyerme-
keknek, kísérőiknek és az ifjúsági korosztálynak nyújt kulturált sza-
badidő-eltöltési lehetőséget. A Balaton Játékpont részként megismer-
hetik a gyerekek a Hungarikum kincsestárat, amely egy interaktív já-
ték a Magyar Értéktárban és a Hungarikumok Gyűjteményében sze-
replő értékekről. Kicsik és nagyok kalandozhatnak nemzeti parkja-
inkban, ismerkedhetnek a solymászattal, a mohácsi busó maszkokkal, 
megtölthetik a képzeletbeli kosarat a legismertebb hungarikumokkal.

A Balaton Játékpontban legfontosabb játékeleme a Játékos Bala-
ton, amely egy fizikailag is összetartozó, a Balatonhoz kapcsolódó játék 
együttest jelent, melynek keretében gyerekek és családok játékos for-
mában ismerkedhetnek a Balaton történetével, természeti és kulturá-
lis értékeivel. A játékterek különböző érdekes játékokat sorakoztatnak 
fel az óriáskirakóstól kezdve a horgászós játékig. A játékok a Balaton-
nal kapcsolatos szinte valamennyi témakört bemutatják, így az érdeklő-
dők játszva ismerkedhetnek meg a tó értékeivel, múltjával és jelenével.

Ezek mellett számtalan társasjátékkal, könyvekkel, bábokkal és további 
izgalmas készségfejlesztő játékokkal várjunk mindenkit, 0-99 éves korig. 

A tanévkezdéssel együtt nálunk is indulnak a korábbi időszakban 
megismert és megkedvelt foglalkozások, hogy mindenki megtalálja 
a kedvére valót. Hétfő 16.30 óra mese, mese, mátka, zenés mesedél-
után, kedd 16. 30 óra agytorna – észbontó játékok, szerda 16. 30 
óra zergő-csörgő, hangszeres játékok, csütörtök 16.30 óra apró kezek 
nagy munkában, kézműves foglalkozás, péntek matiné, játék minden 
mennyiségben, szombat matiné, játék minden mennyiségben.

A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés nem szükséges, a részle-
tes programról honlapunkon valamint Facebook oldalunkon talál-
nak bővebb információt. De ami a legfontosabb: a Balaton Játék-
pont látogatása ingyenes!  JVE 

Citrom, körte, cseresznye…
Kedves olvasó, ha gyermeked 7-13 év közötti olvasd fel neki a címet 

és biztos eszébe fog jutni a nyári napközis tábor! Kérd meg mesélje el!
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ idén nyáron 

is öt héten át (2015. június 29. – július 31.) biztosította a gyerme-
kek napközbeni felügyeletét. Elsősorban az iskolákban jelentkező 
gyermekeknek, a gyermekjóléti szolgálat látókörében lévő családok 
gyermekeinek és összességében azoknak a szülőknek, akiknek gon-
dot okozott a szünetben a gyermekek elhelyezése.

A szolgáltatás megszervezése során az volt a célunk, hogy segít-
sünk megoldani a szülőknek ezt a problémát, ebben az 5 hetes nyá-
ri időszakban. Ennek érdekében változatos, szakmai, pedagógiai te-
matikát állítottunk össze az alsó tagozatosok részére. 

Az idei év tematikája a népmese, népi játékok és népi hagyomá-
nyok köré épült. Az öt hétben szerveztünk mozgásos és fejlesztő já-
tékokat (számháború, sorverseny, fejtörők, találós kérdések), kéz-
műves foglalkozásokat, strandolást, kirándulást (Nordic Walking, 
Balatoni élővilág) és intézménylátogatásokat (Balatonalmádi Rend-
őrkapitányság, Pufi pékség) is.

A mozgásos és szórakoztató programok mellett a tematikához hí-
ven az Ilók és Mihók magyar népmesét dolgoztuk fel, melyet az 
utolsó héten előadtak a gyerekek.

Munkatársaink között volt szakképzett óvónő, tanítónő, tanár, 
szociálpedagógus, szociális munkás, gyógypedagógus, mentálhigi-
énés szakember, akik összeállították és megvalósították az öt hét 
szakmai programját. Külön köszönet illeti a négy önkéntes középis-
kolást, akik aktívan és hatékonyan részt vettek a munkában. 

A táborban hetente átlagban 20–25 gyermek vett részt, összesen 
az öt hét során hatvanhárom. Közülük többen 2–3 vagy több hé-
ten keresztül szünidőztek velünk. Az étkezési díj teljes összege 870 
Ft/fő/nap, mely az önkormányzat támogatása által a szülőknek csu-
pán 520 Ft-ba került, ami egyéb gyermek kedvezményekkel tovább 
csökkent 50 vagy 100 %-al.

A gyerkőcök öröméhez idén a Haribo Magyarország gumicukor 
felajánlásával járult hozzá.

Az öt hét programját támogatták és színesítették: Balatonalmá-
di közös önkormányzati hivatal, Balatonalmádi rendőrkapitány-
ság, Balatonalmádi piac árusai, Kovács Tamás (Kokó) és felesége, 
Kavalecz Gábor, Perger Róbert - Pufi pékség, Zóna étterem mun-
katársai.

A szülői visszajelzések alapján a gyerekek nagyon jól érezték ma-
gukat nálunk és már a jövő évi jelentkezési határidőről érdeklődnek.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Animációs program a Wesselényi strandon 

„Ti mindig olyan jókat találtok ki, jövök minden nap!”

2015 nyarán két hónapon keresztül, júliusban és augusztusban mű-
ködött strand-animáció a balatonalmádi Wesselényi strandon. Ezúton is 
köszönjük a strandi dolgozók együttműködését és a Pannónia könyvtár 
strandkönyvtárának segítő támogatását. Az önkormányzat által finan-
szírozott, a résztvevők számára ingyenes programban kicsik és nagyok 
játszhattak különböző készségfejlesztő társasjátékokkal és kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt. A közös játék segített abban, hogy a nyári 
vakáció során nem csak szellemi, de társas kompetenciájukat is fejleszt-
hessék. A Játékos Balaton elnevezésű játékokkal való játék során megis-
merkedhettek a Balaton nevezetességeivel, állat- és növényvilágával. A 
legkisebbeket bábozással és zenés játékokkal várta az animáció.

A programot vezető animátorok minden nap újabb és újabb kreatív 
kézműves ötletekkel tették színesebbé a foglalkozásokat. Az elkészült 
kincseket fotókon megöregítették, és a Balaton Játékpont Facebook ol-
dalán megtalálhatóak.  Nagy Nikolett, Pusztai Virág animátorok 
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A bolhapiacunkról
Amikor ez a cikk készült, még nem voltak tapasztalataink a má-

sodik bolhapiacról, amit augusztus 30-ára hirdettünk meg. Ezért 
most röviden csak annyit szeretnék üzenni az olvasóknak, hogy 
szeptember utolsó vasárnapján, 27-én tartjuk a következő bolhapi-
acot! Akkor is szeretnénk sok eladót és vevőt látni a piactéren, hogy 
ismét gazdát cserélhessenek a használt cikkek. 

Az augusztusi Almádi Újság hasábjain olvashatták a lehetősége-
ket, hogy a felesleges holmiktól milyen módokon szabadulhatunk 
meg, hogy azok ne a kukába kerüljenek. Azóta egy újabb informá-
cióval szeretnék szolgálni ez ügyben. A Baross Gábor utca 21. szám 
alatt nyílt egy használt cikk bizományi üzlet, oda is be lehet nézni, 
ha arra járnak, hogy mit tud átvenni a kis bolt. 

Most már vannak ismereteink arról, miképp szabadulhatunk meg 
a felesleges dolgainktól, de lépjünk eggyel tovább. Azon is elgon-
dolkodhatnánk, hogy vajon nem inkább a megelőzésre kellene na-
gyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy eleve ne gyűljön össze otthon 
annyi holmi? Arra gondolok, hogy sokszor feleslegesen adunk ki 
pénzt olyan cikkek megvásárlására, amire tulajdonképpen nincs is 
szükségünk. A reklámok megmondják nekünk, hogy mi kell ne-
künk, vegyük meg, mert csillogó, színes, szép, drága. Lehet, hogy 
csak porfogó, áramzabáló, és nélkülük is jól meglennénk, mégis be-
dőlünk az ajánlatnak. A fogyasztói társadalmakban egy nagyszerű 
időtöltés lett a shoppingolás. Sokan, ha szabad idejük van, nem sé-
tálni, kirándulni mennek, hanem célba veszik a bevásárlóközpon-
tokat. Fürdenek az árukínálatban, és a csábító kirakatok, feliratok, 
szórólapok el is érik céljukat.

Ide kapcsolódik egy érdekes gondolat: „Egy férfi bármikor kifizet 
kétezer forintot egy ezer forintos dologért, ha arra feltétlenül szük-
sége van. Egy nő simán ad ezer forintot egy kétezer forintos cuccért, 
bár semmi szüksége nincs rá, csak mert akciós.”

Az önmegtartóztatás, önfegyelem nemcsak a felesleges holmik 
megvásárlását akadályoznák meg, hanem például akkor is segíte-
nének, ha élelmiszert vásárolunk. Figyeljük meg egyszer: ha éhe-
sen megyünk le a boltba, a polcokról sokkal több mindent teszünk 
a kosárba, mint amikor jóllakottan indulunk útnak. És lehet, hogy 
akkor olyan dolgokat is megveszünk, amiket szavatosságuk lejártá-
ig nem fogyasztunk el, aztán bosszúsan kidobjuk. Micsoda pazarlás! 
És egy kis kitérő gondolat: ha fogyókúrára kell fogni magunkat, ak-
kor nem a fogyasztó tablettákat kell szednünk, hanem a lábainkat! 
És a bevitt kalória mennyiségét kell csökkentenünk. Sokunk szer-
vezete ugyanis okos: ha több kalóriát kap, mint amire szüksége van, 
nem pazarol, hanem felhalmoz! Aztán bosszankodunk, ha nem tud-
juk begombolni nadrágunk gombját. Jó lenne betartanunk, hogy 
egyszerre soha ne együk teljesen tele magunkat, és este 6 után csak 
gyümölcsöt fogyasszunk. Önfegyelemmel tabletták nélkül is lemen-
nek a kilók. Ide kívánkozik egy kedves, kitalált szöveg, amit a világ-
hálón olvastam. A ház macskája rááll a mérlegre, és felhúzva a szem-
öldökét azt gondolja: Nem értem. Ha a gazdám feláll ide, mindig 
idegrohamot kap. Én meg soha nem érzek semmit.

Visszatérve az alap gondolathoz: aki ma tökéletesen gazdálko-
dik a pénzével, az nem mond igazat. A kis pénzköltők keveset, 
a nagyobbak többet pazarolnak. Lehetetlen úgy beosztani azt, 
amink van, hogy az elszámolási időszak végén elégedetten hát-
radőlhessünk a széken azt mondva: élek, minden kiadásom jogos 
volt, nem adtam ki feleslegesen semmire. Viszont érdemes lenne 
arra törekedni, hogy amit ma feleslegesnek minősítettem, a jövő-
ben már ne forduljon elő velem. És akkor nem halmozódik fel a 
háztartásomban a sok lom. A tanulóidőre addig is nyitva áll előt-
tünk a bolhapiac.

Győri Miklósné

Piknik a Kőbánya utcában
Egy nyaralóhely „bája” több tényezőből tevődik össze. A víz, a 

hegy, a kulturális programok, a gasztronómiai élvezetek mellett 
attól érzi magát igazán jól az ember, ha a környezetében a szom-
szédok előbb ismerőssé, közösséggé, majd barátokká válnak. A 
káptalanfüredi Kőbánya-Akácfa utca szinte kínálta az „Utca-pik-
nik” életre hívását, ugyanis helyzetünkből adódóan naponta szívjuk 
egymás porát, amikor autóinkkal elhaladunk egymás kertjei előtt. A 
közös „Káptalanszeretet” és a közös elkeseredés hozta össze augusz-
tus 14-én este azt az egyedülálló kezdeményezést, amit közös elha-
tározással hagyománnyá szeretnénk alakítani.

Különösen örültem annak, hogy a bennünk régen motoszkáló 
gondolatot nem egy nyugdíjas, hanem a fiatal Horváth Emese fo-
galmazta meg azzal, hogy egyik nap gyereksétáltatás közben be-
szólt a kerítésen, nem lenne-e kedvünk egy „utca buli” szervezé-
séhez. Ez volt az utolsó szikra, ami arra indított, hogy meghívó-
kat fogalmazzunk és személyesen mindenkit meghívjunk az ese-
ményre. A meghívás úgy szólt, hogy az utca egy részére asztalo-
kat mi viszünk, széket, harapni és koccintani valót mindenki hoz-
zon magával. 

A meghirdetett 6 órára csak a két kezdeményező család volt az ut-
cán, de ezt követően egyre-másra jelentek meg az érdeklődő fejek a 
kapukban. Látva, hogy ott vagyunk gyűltek a résztvevők, gyűltek a 
székek, a finomságokkal megrakott tálak és borral teli korsók. Gya-
korlatilag mindenki, aki aznap Káptalanban volt, részt vett az ese-
ményen, három generációs piknikké fejlődött az este. Ahogy fo-
gyott a bor, úgy oldódtak meg a nyelvek. Mindenki elmondta, hon-
nan jött, miért ide, mit szeret itt igazán. Kicsi ez az ország, kiderült 
néhányan egy iskolába jártak, egy helyen születtek, kollegák voltak, 
vagy gyerekeik, unokáik járnak egy helyre.

Balatonalmádi nagysikerű rendezvényeinek immár évek óta jól 
ismert szereplői a veszprémi Winners (korábban HEMO Winner) 
Versenytánc Egyesület tagjai.

2003 márciusában azzal a határozott elképzeléssel alapítottuk 
meg egyesületünket, hogy a környéken élő gyerekek, fiatalok és fel-
nőttek számára megteremtsük egy kulturált szabadidős- és sportte-
vékenység lehetőségét, valamint versenyzőink fejlődéséhez kiemel-
kedő szakmai hátteret és anyagi forrásokat biztosítsunk.

Céljaink megvalósítása érdekében ezért évente két alkalommal 
– szeptemberben és februárban –, szervezünk tánciskolás tanfo-
lyamokat, ahol az érdeklődők a társastáncok (diszkó fox, angol- 
és bécsi keringő, salsa, rumba, tangó, cha-cha-cha, blues, samba, 
boogie-woogie) alaplépéseit sajátíthatják el. A tánciskolát befejez-
ve pedig, legügyesebb tanítványaink, az utánpótlás csapatunkon 
keresztül akár a versenyző szintig is eljutva fejleszthetik tánctu-
dásukat.

Jól sikerült Káptalanban az első Kőbánya utcai piknik

Az utolsó vendégek este 11 órakor hagyták el a helyszínt. Ösz-
szejövetelünknek írásos nyoma is maradt. Polgármester úrnak ír-
tunk egy közös levelet, amiben ismételten kértük, hogy gondolja-
nak már a Kőbánya és az Akácfa utcára is, amikor a következő ut-
cajavítás terveiről döntenek. Nagyon reméljük tehát, hogy jövő évi 
„utca piknikünket” már a közös öröm jegyében tarthatjuk.

Kacskovics Fruzsina a Kőbánya utca 8-ból

Táncosaink – fiatal koruk ellenére –, több éve szép sikerekkel 
szerepelnek az ország különböző pontjain rendezett táncversenye-
ken, nem egy párosunk pedig már többszörös Nyugat-Magyaror-
szág Bajnoka címmel is büszkélkedhet. Legutóbb pedig az idén jú-
niusban Balatonfüreden rendezett V. Látványtánc Európa Bajnok-
ság nemzetközi mezőnyében arattunk szép sikereket, ahol aranyér-
mes helyezéseket nyertek táncosaink, többek között az almádi ille-
tőségű Piller Luca, Szabó Flóra és Szabó Réka részvételével.

Munkánkat és elért eredményeinket sok helyen tartják fontos-
nak és elismerik. A környék legtöbb általános- és középiskolájával 
működünk együtt a megemelt testnevelés óraszámok igazolása és az 
érettségi feltételeként teljesítendő önkéntes tevékenység biztosítása 
érdekében. A már oktatói végzettséget is szerzett táncosaink pedig 
folyamatosan kapnak felkérést végzős diákok és esküvői párok nyi-
tótáncának betanítására, ezzel is népszerűsítve ezt a gyönyörű spor-
tot, azaz a versenytáncot. Valamint – nem kis büszkeségünkre –, ki-
váló technikai képzettségüknek köszönhetően, táncosaink állandó 
szereplői pl. a Veszprémi Petőfi Színház és más nagyhírű művészeti 
intézmények nagysikerű darabjainak.

Táncosaink szakmai felkészítését egyrészt Balikóné Akkermen Éva, 
budapesti okleveles táncpedagógus segíti, akinek igencsak sikeres tán-
cos pályafutása annak idején szintén Veszprémből indult el. Valamint 
a jó technikai alapok megteremtésében nagy szerepe van az orosz szár-
mazású Viktoria Podolszkaya balett-művésznek és koreográfusnak is.

Az utánpótlás pedig nemcsak versenyzői, hanem oktatói téren is 
biztosított, hiszen alapító testvérpárosunk hölgy tagja, Vajda Dóra 
jelenleg a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakán 
végzi tanulmányait, míg testvére, és egyben táncpartnere, Vajda 
Ádám pedig OKJ-s táncoktatói végzettséggel rendelkezik.

Sikereink fő mozgatórugója azonban – a Winners Versenytánc 
Egyesület minden tagjára oly jellemző –, önzetlen tenni akarás és 
a tánc határtalan szeretete, mely már több mint egy évtizede tart-
ja össze csapatunkat. És hogy ez még sokáig így is maradjon, ezért 
sok szeretettel várjuk tánciskolai tanfolyamainkra és táncos rendez-
vényeinkre az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket egyaránt, melyek-
ről további információk www.hemowinner.hu honlapunkon olvas-
hatók. Vajda Lászlóné Andrea elnök

Becsöngettek! Tanulók az utakon!
Mire az újság megjelenik, tanulókkal lesz tele a város reggel 7-8 

óra között, illetve a kora délutáni időben. Ez komoly odafigyelést je-
lent a szülőknek, tanároknak, és a járművezetőknek egyaránt. Ilyen-
kor a gyerekek még nehezebben viselik a kötöttségeket, ezért sok-
kal nagyobb odafigyelést kívánnak, mint a tanév további napjaiban. 
A szülők felelőssége, hogy felkészítsék őket a közlekedés szabályai-
nak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélyeire, a nyári kötet-
len időpontok, mostani pontos precíz kötöttségeinek betartására. 

A főszabály gyalogosnak, hogy ha van kijelölt gyalogátkelőhely, ak-
kor ott haladjon át. Ha nincs. akkor az átkelést úgy oldja meg, hogy a 
lehető legrövidebb nyomvonalon keljen át az út egyik oldaláról a má-
sikra. Az átkelés előtt győződjön meg, hogy egyik irányból sem jön 
jármű, és határozott, gyors lépésekkel keljen át az úton. Sokan vág-
nak neki az útnak kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy a gyerekekkel 
együtt olvassák el a kerékpározás szabályait, ennek megfelelően szerel-
jék fel a kerékpárt. A jó fék, a jó láthatóság, továbbá a kerékpáros bu-
kósisak, (amely ugyan nem kötelező), életet menthet.

 A járművezetők részéről a türelem, a fokozott figyelem, és a segít-
ségnyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell lenni a helyes sebes-

Györgyis sikerek a látványtánc EB-n

Az V. Látványtánc Európa-bajnokságon résztvevő táncosaink (bal-
ról jobbra): Szabó Réka, Szabó Flóra, Németh Álmos, Piller Luca, 
Baranyai Marcell, Kulics Vivien, Lakatos Bence, Vajda Dóra, Bánó 
Viktória, Vajda Ádám, Kovács Borka, Biró Márton, Szurma Dorina, 
Németh Lehel, Németh Anna

ség megválasztására, illetve féktávolságok betartására. Az őszi idő-
szakban a kifényesedett aszfaltfelületeken lecsapódó pára meghosz-
szabbíthatja a féktávot, vagy a reggeli ködös idő a látási viszonyo-
kat erősen ronthatja. Vannak diákok, akik tömegközlekedési eszkö-
zökkel járnak iskolába, nekik az arra vonatkozó szabályokat kell be-
tartani. 

A gyerekek biztonsága érdekében, a Györgyi Dénes Iskolánál for-
galomrend változásra került sor. A változás lényege, hogy a Bajcsy-
Zs. útra lett áthelyezve a kötelező megállást jelző stop tábla, és a 
hozzá tartozó, felfestett útjelek. Ezzel nagymértékben sikerült az út 
forgalmát az iskola előtt lassítani. Itt szeretném tájékoztatni a szülő-
ket, hogy az új rendőrségi épületnél tágas parkoló áll rendelkezésre, 
ahonnan kis sétával biztonságosan elérhető az iskola és óvoda. Tu-
dom, hogy reggel mindig késésben vagyunk, de azt is tudom, hogy 
amit nagyon akarunk, arra mindig van idő. Közlekedjünk szabályo-
san, balesetmentesen. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk.

Balogh Csaba 
Közbiztonsági alapítvány elnök
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A bolhapiacunkról
Amikor ez a cikk készült, még nem voltak tapasztalataink a má-

sodik bolhapiacról, amit augusztus 30-ára hirdettünk meg. Ezért 
most röviden csak annyit szeretnék üzenni az olvasóknak, hogy 
szeptember utolsó vasárnapján, 27-én tartjuk a következő bolhapi-
acot! Akkor is szeretnénk sok eladót és vevőt látni a piactéren, hogy 
ismét gazdát cserélhessenek a használt cikkek. 

Az augusztusi Almádi Újság hasábjain olvashatták a lehetősége-
ket, hogy a felesleges holmiktól milyen módokon szabadulhatunk 
meg, hogy azok ne a kukába kerüljenek. Azóta egy újabb informá-
cióval szeretnék szolgálni ez ügyben. A Baross Gábor utca 21. szám 
alatt nyílt egy használt cikk bizományi üzlet, oda is be lehet nézni, 
ha arra járnak, hogy mit tud átvenni a kis bolt. 

Most már vannak ismereteink arról, miképp szabadulhatunk meg 
a felesleges dolgainktól, de lépjünk eggyel tovább. Azon is elgon-
dolkodhatnánk, hogy vajon nem inkább a megelőzésre kellene na-
gyobb hangsúlyt fektetnünk, hogy eleve ne gyűljön össze otthon 
annyi holmi? Arra gondolok, hogy sokszor feleslegesen adunk ki 
pénzt olyan cikkek megvásárlására, amire tulajdonképpen nincs is 
szükségünk. A reklámok megmondják nekünk, hogy mi kell ne-
künk, vegyük meg, mert csillogó, színes, szép, drága. Lehet, hogy 
csak porfogó, áramzabáló, és nélkülük is jól meglennénk, mégis be-
dőlünk az ajánlatnak. A fogyasztói társadalmakban egy nagyszerű 
időtöltés lett a shoppingolás. Sokan, ha szabad idejük van, nem sé-
tálni, kirándulni mennek, hanem célba veszik a bevásárlóközpon-
tokat. Fürdenek az árukínálatban, és a csábító kirakatok, feliratok, 
szórólapok el is érik céljukat.

Ide kapcsolódik egy érdekes gondolat: „Egy férfi bármikor kifizet 
kétezer forintot egy ezer forintos dologért, ha arra feltétlenül szük-
sége van. Egy nő simán ad ezer forintot egy kétezer forintos cuccért, 
bár semmi szüksége nincs rá, csak mert akciós.”

Az önmegtartóztatás, önfegyelem nemcsak a felesleges holmik 
megvásárlását akadályoznák meg, hanem például akkor is segíte-
nének, ha élelmiszert vásárolunk. Figyeljük meg egyszer: ha éhe-
sen megyünk le a boltba, a polcokról sokkal több mindent teszünk 
a kosárba, mint amikor jóllakottan indulunk útnak. És lehet, hogy 
akkor olyan dolgokat is megveszünk, amiket szavatosságuk lejártá-
ig nem fogyasztunk el, aztán bosszúsan kidobjuk. Micsoda pazarlás! 
És egy kis kitérő gondolat: ha fogyókúrára kell fogni magunkat, ak-
kor nem a fogyasztó tablettákat kell szednünk, hanem a lábainkat! 
És a bevitt kalória mennyiségét kell csökkentenünk. Sokunk szer-
vezete ugyanis okos: ha több kalóriát kap, mint amire szüksége van, 
nem pazarol, hanem felhalmoz! Aztán bosszankodunk, ha nem tud-
juk begombolni nadrágunk gombját. Jó lenne betartanunk, hogy 
egyszerre soha ne együk teljesen tele magunkat, és este 6 után csak 
gyümölcsöt fogyasszunk. Önfegyelemmel tabletták nélkül is lemen-
nek a kilók. Ide kívánkozik egy kedves, kitalált szöveg, amit a világ-
hálón olvastam. A ház macskája rááll a mérlegre, és felhúzva a szem-
öldökét azt gondolja: Nem értem. Ha a gazdám feláll ide, mindig 
idegrohamot kap. Én meg soha nem érzek semmit.

Visszatérve az alap gondolathoz: aki ma tökéletesen gazdálko-
dik a pénzével, az nem mond igazat. A kis pénzköltők keveset, 
a nagyobbak többet pazarolnak. Lehetetlen úgy beosztani azt, 
amink van, hogy az elszámolási időszak végén elégedetten hát-
radőlhessünk a széken azt mondva: élek, minden kiadásom jogos 
volt, nem adtam ki feleslegesen semmire. Viszont érdemes lenne 
arra törekedni, hogy amit ma feleslegesnek minősítettem, a jövő-
ben már ne forduljon elő velem. És akkor nem halmozódik fel a 
háztartásomban a sok lom. A tanulóidőre addig is nyitva áll előt-
tünk a bolhapiac.

Győri Miklósné

Piknik a Kőbánya utcában
Egy nyaralóhely „bája” több tényezőből tevődik össze. A víz, a 

hegy, a kulturális programok, a gasztronómiai élvezetek mellett 
attól érzi magát igazán jól az ember, ha a környezetében a szom-
szédok előbb ismerőssé, közösséggé, majd barátokká válnak. A 
káptalanfüredi Kőbánya-Akácfa utca szinte kínálta az „Utca-pik-
nik” életre hívását, ugyanis helyzetünkből adódóan naponta szívjuk 
egymás porát, amikor autóinkkal elhaladunk egymás kertjei előtt. A 
közös „Káptalanszeretet” és a közös elkeseredés hozta össze augusz-
tus 14-én este azt az egyedülálló kezdeményezést, amit közös elha-
tározással hagyománnyá szeretnénk alakítani.

Különösen örültem annak, hogy a bennünk régen motoszkáló 
gondolatot nem egy nyugdíjas, hanem a fiatal Horváth Emese fo-
galmazta meg azzal, hogy egyik nap gyereksétáltatás közben be-
szólt a kerítésen, nem lenne-e kedvünk egy „utca buli” szervezé-
séhez. Ez volt az utolsó szikra, ami arra indított, hogy meghívó-
kat fogalmazzunk és személyesen mindenkit meghívjunk az ese-
ményre. A meghívás úgy szólt, hogy az utca egy részére asztalo-
kat mi viszünk, széket, harapni és koccintani valót mindenki hoz-
zon magával. 

A meghirdetett 6 órára csak a két kezdeményező család volt az ut-
cán, de ezt követően egyre-másra jelentek meg az érdeklődő fejek a 
kapukban. Látva, hogy ott vagyunk gyűltek a résztvevők, gyűltek a 
székek, a finomságokkal megrakott tálak és borral teli korsók. Gya-
korlatilag mindenki, aki aznap Káptalanban volt, részt vett az ese-
ményen, három generációs piknikké fejlődött az este. Ahogy fo-
gyott a bor, úgy oldódtak meg a nyelvek. Mindenki elmondta, hon-
nan jött, miért ide, mit szeret itt igazán. Kicsi ez az ország, kiderült 
néhányan egy iskolába jártak, egy helyen születtek, kollegák voltak, 
vagy gyerekeik, unokáik járnak egy helyre.

Balatonalmádi nagysikerű rendezvényeinek immár évek óta jól 
ismert szereplői a veszprémi Winners (korábban HEMO Winner) 
Versenytánc Egyesület tagjai.

2003 márciusában azzal a határozott elképzeléssel alapítottuk 
meg egyesületünket, hogy a környéken élő gyerekek, fiatalok és fel-
nőttek számára megteremtsük egy kulturált szabadidős- és sportte-
vékenység lehetőségét, valamint versenyzőink fejlődéséhez kiemel-
kedő szakmai hátteret és anyagi forrásokat biztosítsunk.

Céljaink megvalósítása érdekében ezért évente két alkalommal 
– szeptemberben és februárban –, szervezünk tánciskolás tanfo-
lyamokat, ahol az érdeklődők a társastáncok (diszkó fox, angol- 
és bécsi keringő, salsa, rumba, tangó, cha-cha-cha, blues, samba, 
boogie-woogie) alaplépéseit sajátíthatják el. A tánciskolát befejez-
ve pedig, legügyesebb tanítványaink, az utánpótlás csapatunkon 
keresztül akár a versenyző szintig is eljutva fejleszthetik tánctu-
dásukat.

Jól sikerült Káptalanban az első Kőbánya utcai piknik

Az utolsó vendégek este 11 órakor hagyták el a helyszínt. Ösz-
szejövetelünknek írásos nyoma is maradt. Polgármester úrnak ír-
tunk egy közös levelet, amiben ismételten kértük, hogy gondolja-
nak már a Kőbánya és az Akácfa utcára is, amikor a következő ut-
cajavítás terveiről döntenek. Nagyon reméljük tehát, hogy jövő évi 
„utca piknikünket” már a közös öröm jegyében tarthatjuk.

Kacskovics Fruzsina a Kőbánya utca 8-ból

Táncosaink – fiatal koruk ellenére –, több éve szép sikerekkel 
szerepelnek az ország különböző pontjain rendezett táncversenye-
ken, nem egy párosunk pedig már többszörös Nyugat-Magyaror-
szág Bajnoka címmel is büszkélkedhet. Legutóbb pedig az idén jú-
niusban Balatonfüreden rendezett V. Látványtánc Európa Bajnok-
ság nemzetközi mezőnyében arattunk szép sikereket, ahol aranyér-
mes helyezéseket nyertek táncosaink, többek között az almádi ille-
tőségű Piller Luca, Szabó Flóra és Szabó Réka részvételével.

Munkánkat és elért eredményeinket sok helyen tartják fontos-
nak és elismerik. A környék legtöbb általános- és középiskolájával 
működünk együtt a megemelt testnevelés óraszámok igazolása és az 
érettségi feltételeként teljesítendő önkéntes tevékenység biztosítása 
érdekében. A már oktatói végzettséget is szerzett táncosaink pedig 
folyamatosan kapnak felkérést végzős diákok és esküvői párok nyi-
tótáncának betanítására, ezzel is népszerűsítve ezt a gyönyörű spor-
tot, azaz a versenytáncot. Valamint – nem kis büszkeségünkre –, ki-
váló technikai képzettségüknek köszönhetően, táncosaink állandó 
szereplői pl. a Veszprémi Petőfi Színház és más nagyhírű művészeti 
intézmények nagysikerű darabjainak.

Táncosaink szakmai felkészítését egyrészt Balikóné Akkermen Éva, 
budapesti okleveles táncpedagógus segíti, akinek igencsak sikeres tán-
cos pályafutása annak idején szintén Veszprémből indult el. Valamint 
a jó technikai alapok megteremtésében nagy szerepe van az orosz szár-
mazású Viktoria Podolszkaya balett-művésznek és koreográfusnak is.

Az utánpótlás pedig nemcsak versenyzői, hanem oktatói téren is 
biztosított, hiszen alapító testvérpárosunk hölgy tagja, Vajda Dóra 
jelenleg a Magyar Táncművészeti Főiskola táncpedagógus szakán 
végzi tanulmányait, míg testvére, és egyben táncpartnere, Vajda 
Ádám pedig OKJ-s táncoktatói végzettséggel rendelkezik.

Sikereink fő mozgatórugója azonban – a Winners Versenytánc 
Egyesület minden tagjára oly jellemző –, önzetlen tenni akarás és 
a tánc határtalan szeretete, mely már több mint egy évtizede tart-
ja össze csapatunkat. És hogy ez még sokáig így is maradjon, ezért 
sok szeretettel várjuk tánciskolai tanfolyamainkra és táncos rendez-
vényeinkre az érdeklődő gyerekeket és felnőtteket egyaránt, melyek-
ről további információk www.hemowinner.hu honlapunkon olvas-
hatók. Vajda Lászlóné Andrea elnök

Becsöngettek! Tanulók az utakon!
Mire az újság megjelenik, tanulókkal lesz tele a város reggel 7-8 

óra között, illetve a kora délutáni időben. Ez komoly odafigyelést je-
lent a szülőknek, tanároknak, és a járművezetőknek egyaránt. Ilyen-
kor a gyerekek még nehezebben viselik a kötöttségeket, ezért sok-
kal nagyobb odafigyelést kívánnak, mint a tanév további napjaiban. 
A szülők felelőssége, hogy felkészítsék őket a közlekedés szabályai-
nak betartására, a szabálytalan közlekedés veszélyeire, a nyári kötet-
len időpontok, mostani pontos precíz kötöttségeinek betartására. 

A főszabály gyalogosnak, hogy ha van kijelölt gyalogátkelőhely, ak-
kor ott haladjon át. Ha nincs. akkor az átkelést úgy oldja meg, hogy a 
lehető legrövidebb nyomvonalon keljen át az út egyik oldaláról a má-
sikra. Az átkelés előtt győződjön meg, hogy egyik irányból sem jön 
jármű, és határozott, gyors lépésekkel keljen át az úton. Sokan vág-
nak neki az útnak kerékpárral. Kérem a szülőket, hogy a gyerekekkel 
együtt olvassák el a kerékpározás szabályait, ennek megfelelően szerel-
jék fel a kerékpárt. A jó fék, a jó láthatóság, továbbá a kerékpáros bu-
kósisak, (amely ugyan nem kötelező), életet menthet.

 A járművezetők részéről a türelem, a fokozott figyelem, és a segít-
ségnyújtás, a legfőbb feladat. Figyelemmel kell lenni a helyes sebes-

Györgyis sikerek a látványtánc EB-n

Az V. Látványtánc Európa-bajnokságon résztvevő táncosaink (bal-
ról jobbra): Szabó Réka, Szabó Flóra, Németh Álmos, Piller Luca, 
Baranyai Marcell, Kulics Vivien, Lakatos Bence, Vajda Dóra, Bánó 
Viktória, Vajda Ádám, Kovács Borka, Biró Márton, Szurma Dorina, 
Németh Lehel, Németh Anna

ség megválasztására, illetve féktávolságok betartására. Az őszi idő-
szakban a kifényesedett aszfaltfelületeken lecsapódó pára meghosz-
szabbíthatja a féktávot, vagy a reggeli ködös idő a látási viszonyo-
kat erősen ronthatja. Vannak diákok, akik tömegközlekedési eszkö-
zökkel járnak iskolába, nekik az arra vonatkozó szabályokat kell be-
tartani. 

A gyerekek biztonsága érdekében, a Györgyi Dénes Iskolánál for-
galomrend változásra került sor. A változás lényege, hogy a Bajcsy-
Zs. útra lett áthelyezve a kötelező megállást jelző stop tábla, és a 
hozzá tartozó, felfestett útjelek. Ezzel nagymértékben sikerült az út 
forgalmát az iskola előtt lassítani. Itt szeretném tájékoztatni a szülő-
ket, hogy az új rendőrségi épületnél tágas parkoló áll rendelkezésre, 
ahonnan kis sétával biztonságosan elérhető az iskola és óvoda. Tu-
dom, hogy reggel mindig késésben vagyunk, de azt is tudom, hogy 
amit nagyon akarunk, arra mindig van idő. Közlekedjünk szabályo-
san, balesetmentesen. 

Életünk legféltettebb kincse a gyermekünk, ennek szellemében 
vigyázzunk is rájuk.

Balogh Csaba 
Közbiztonsági alapítvány elnök



Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-
den olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program haszno-
sabbá, eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhe-
lyezett ötletládák is.

A prevenció, magyarul a megelőzés az élet minden területén nagy 
jelentőséggel bír, és feladata, hogy az emberek ne csak a már bekö-
vetkezett bajban tudják hova, kihez lehet, kell fordulni segítségért, 
hanem ismerjék meg a lehetőségeket a baj elkerülésére. Erről szól az 
iskolai oktatás és ezt a célt szolgálja a rendőrség aulájában elhelye-
zett és információkat közvetítő TV is.

Szeptember a szüretelés fő időszaka is. A jó bor egészséges, persze mér-
tékkel fogyasztva, de tilos járművezetés előtt! Tudom a kerékpárosok ese-
tében nincs zéró tolerancia, de a törvény azonban úgy határozza meg, 
hogy „vetésre alkalmas állapotban” szabad csak kerékpárt hajtani. Az ittas 
vagy bódult állapotban történő vezetésről már sokat beszéltünk, és min-
denki tudja, hogy az alkohol emberi szervezetre gyakorolt hatása ront-
ja a reakció időt, akkor is, ha nem érzékeljük! És teljesen mindegy, hogy 
gyalog vagy gépjárművel közlekedünk. Az alkohol idegrendszerre gyako-
rolt hatásával találkozhatunk, amikor az ittas ember kötözködik, agresz-
szív, nem ura a viselkedésének. Ez az emberi kapcsolatok igazi rombolója!

Fontos tudnivalók!
Az oktatási intézmények környékének közlekedésbiztonsága ér-

dekében a megállni tilos jelzőtábla hatálya alatt és ott, ahol a jármű 
és a záróvonal között nincs 3 méter ne álljanak meg, a várakozni ti-
los jelzőtábla hatálya alatt maximum 5 percig várakozhat a jármű és 
a járművezetőnek ott kell lennie a járművénél! Kérjük, használják a 
rendőrség melletti parkolót!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

BSE hazai mérkőzéseire, amelyek az őszi szezonban vasárnapi napo-
kon kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az almádi 
felnőtt és ifjúsági csapatok az alábbi időpontokban és ellenfelekkel 
játsszák hazai bajnoki mérkőzéseiket: szeptember 6. 16.30 óra Őskü 
MFC, szeptember 13. 16.30 óra Ugod SE, szeptember 27. 16.00 
óra Fűzfői AK, október 11. 15.00 óra Ajka Kristály.

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával koráb-
ban kezd.

Nyári sporttáborok
A Balatonalmádi Sportegyesület és a Balatonalmádi Focisuli Ala-

pítvány a nyár folyamán (június és július végén) egy-egy hetes nap-
közis jellegű sporttábort szervezett. A táborokban alkalmanként 
több mint 50 fő, elsősorban alsó tagozatos gyermek vett részt, akik 
között akadtak leányok és óvodás korúak is. A táborban részvevő 
ifjú focisták legnagyobb része a Balatonalmádi SE igazolt labdarú-
gója volt, de több eddig érvényes igazolással nem rendelkező, ver-
senyszerűen nem focizó gyermek is részese volt az egyhetes táborok-
nak. A tábor helyszíne a közvetlenül a Balaton partja mellett talál-
ható balatonalmádi sportpálya volt. A gyerekek napi kettő sport-
foglalkozáson (délelőtt és délután) vettek részt. Az edzéseket meg-
próbáltuk változatosan kialakítani, gyerekeknek lehetőségük volt a 
strandfocit (homoklabdarúgás) is kipróbálni, mindeközben termé-
szetesen rengeteg játék színesítette a foglalkozásokat.

Péntek délután a táborban részvevő gyerekek ügyességi és gyor-
sasági labdás feladatokban mérhették össze tudásukat. Korcsopor-
tonként a legjobb, leggyorsabb, legügyesebb játékosokat díjaztuk. 
Az edzések mellett labdarúgással kapcsolatos elméleti foglalkozások, 
lábtenisz, társasjátékok, csocsó, asztalitenisz, strandolás és bobozás 
színesítették a programot. A táborban napi háromszori étkezést (tí-
zórai, ebéd, uzsonna) biztosítottunk a gyerekek részére, akik min-
den nap kellőképen és kellemesen elfáradtak. A tábor végén minden 
gyermek ajándékkal térhetett haza. 

A tábort Ácsné Szalai Eszter (testnevelő), Dobos Ivett (testneve-
lő), Szentkirályi-Tóth Kornél (testnevelő-edző), Stiger Ádám (edző) 
és Ács Attila (testnevelő-edző) szervezte és vezette.
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Elkezdődött a tanév

Országos teniszverseny

Fejlesztések, sporteszköz beszerzések
A Balatonalmádi Sportegyesület a közelmúltban több, a sportpá-

lyához és öltözőépülethez kapcsolódó nagyszabású fejlesztést és tár-
gyi eszköz beszerzést hajtott végre elsősorban TAO-s pályázati for-
rásból, amihez a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott. Meg-
újult a sportpálya lelátója, korszerűsítettük a locsolórendszert, bőví-
tésre került a pálya világítása is. Folytattuk az öltözőbútorzat cseré-
jét, felújítását is. Beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, illetve 
egy multifunkcionális pályakarbantartó gép is, ami az élőfüves pá-
lya és a nyár folyamán elkészült kisméretű műfüves pálya karban-
tartását, gondozását is hivatott kiszolgálni. Új sportszereket, me-
legítőket, mezeket, széldzsekiket, labdákat szereztünk be, könnyen 
mozgatható alumínium edzőkapukkal is gazdagodott egyesületünk. 
A fejlesztések, beruházások elsődleges célja, hogy az egyesületben 
sportoló több mint 180 fő, túlnyomórészt utánpótláskorú labdarúgó 
jobb körülmények között tudjon sportolni, illetve a nézők, szülők is 
komfortosabb környezetben szurkolhassanak az almádi csapatoknak. 

2015-2016. évi bajnokság
Elkezdődtek a küzdelmek a 2015-2016-os bajnoki évadban a 

Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által 
kiírt pontvadászatokban. A Balatonalmádi Sport Egyesület a me-
gyei I. osztályú bajnokságban négy különböző korcsoportú csapat-
tal vesz részt.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat bajnoki küzdelmei au-
gusztus közepén, az U16-os és U14-es serdülő csapatok pontvadá-
szatai pedig szeptember elején kezdődtek el. Lapzárta időszakában 
a Varga Tamás által irányított felnőtt csapat két mérkőzésen van 
túl. Egy döntetlennel (Pápai Perutz FC ellen 0:0) és egy gólzápo-
ros győzelemmel (a Sümeg VSE elleni 8:1) kezdték a bajnokságot 
az almádi labdarúgók. Az ifjúságiak az első fordulóban szabadna-
posak voltak, a második játéknapon döntetlen (2:2) eredményt ér-
tek el a sümegi csapat ellenében. Az egyesület vezetése bízik a sike-
res folytatásban és az eredményes őszi szereplésben. Ehhez az egyre 
szaporodó almádi szimpatizánsok, szurkolók támogatására, biztatá-
sára is szükség lesz. Minden lelkes futballszerető szurkolót várunk a 

A Balatonalmádi Sportegyesület hírei

A megváltozott forgalmi rend a Györgyi Dénes iskolánál

Már régen volt olyan nyarunk, amikor a kánikula miatt szinte az 
egész hőségriadóval telt volna. Még a strandokon is, nehezen volt el-
viselhető a meleg. Minden esélyünk megvan arra, hogy a szeptem-
ber, de az ősz is kellemes melegben teljen el.

A tanév indulásával a gyerekek beülnek az iskolapadokba, ren-
dezettebbé, rendszeresebbé válnak a családok mindennapjai. Ne-
künk felnőtteknek azonban számítani kell arra, hogy a napköz-
ben „bezárt” gyerekek a tanítás végén felszabadultan, még a nyár 
hangulatában létezve jönnek ki az iskolákból. Figyelmetlenebbek, 
fegyelmezettlenebbek még a közlekedésben is!

A rendőrségi megelőzési munka kiemelt területe a gyermekek vé-
delme, amely természetesen az iskolai életnek is része. A több évre 
visszanyúló – 2008-ban indult –, iskola rendőre program tapaszta-
lataival felvértezve kezdjük az új tanévet. Lesz ahol a korábbi isme-
rős rendőrrel találkoznak a tanulók és pedagógusok, és lesz, ahol új 
kolléga kezdi meg az iskolai munkát.

Az iskola rendőr feladata és célja a rendőrség tanintézményekben 
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének összefogása úgy 
az általános, mind a középiskolákban. A megelőzési tevékenység fel-
adata a gyermekek és fiatalok jogkövető magatartásra nevelésének 
támogatása, a rendőr, mint segítő, tanácsadó bemutatása.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „iskola rend-
őre”, aki rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a külön-
böző hivatalos és szabadidős programokon igény esetén fogadóórát tart, 
részt vesz a szülői értekezleteken tájékoztatást ad, segítséget nyújt a peda-
gógusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógi-
ai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban 
rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felme-
rülő problémáit, észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúságvédelmi tevé-
kenységéhez kötődnek az iskola rendőrétől ill. rajta keresztül a megelőzési 
előadótól is kérhetik előadások, foglalkozások tartását az intézményekben 
akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetés-
sel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban.

Megemlékezés
Megemlékezést tartott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság a 

szolgálatteljesítés közben öt éve bűncselekmény áldozatává vált 
Gamauf János rendőr főtörzsőrmester halálának évfordulóján.

Augusztus 4. gyásznap a Balatonalmádi Rendőrkapitányság éle-
tében. Öt éve ezen a napon érte a halálos lövés a szolgálatot tel-
jesítő Gamauf János rendőr főtörzsőrmestert. A sötétben megbú-
vó fiatal férfi az ott intézkedő rendőrre és az ellenőrzött gépkocsi-
ra adott le több lövést. A rendőr törzsőrmester és a személyautó 
egyik utasa a lövések következtében a helyszínen életét vesztette.

A balatonalmádi rendőrök minden évben ezen a napon leró-
ják kegyeletüket egykori kollégájuk nyugvóhelyénél. A sírem-
léknél 2015. augusztus 4-én a rendőrség kötelékébe tartozó volt 
munkatársak a családtagokkal együtt helyezték el a megemlé-
kezés virágait, majd az alsóörsi emlékműnél néma fejhatással és 
gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre.

Városunkban immár harmadszor rendezték meg az 
Onyxprint Kupa 3 napos országos teniszversenyt au-
gusztus 6–9-ig. Ez az ország egyik legtöbb indulót felvo-
nultató másod és harmad osztályú megmérettetése. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy az országban évről-
évre, nálunk játszanak a legtöbben ebben a mezőny-
ben - mondta Bódiss Ákos, a verseny főtámogatója, az 
Onyxprint Kft. tulajdonosa, aki egyúttal külön köszö-
netét fejezte ki az új szponzoroknak is, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak a verseny magasabb színvonalú le-
bonyolításához. Ezúttal 38 versenyző fogott ütőt, hogy 
eldöntsék a helyezések sorsát a két osztályban. Az óriá-
si hőség ellenére a versenyzők kitartottak a végsőkig, a 
közönség pedig igazán jó hangulatú és iramú mérkőzé-
seket láthatott. A balatonalmádi Hitter Csaba harmad-
osztályban a győzelmet, másodosztályban a második he-
lyet szerezte meg. Másodosztályban a győztes Norenius 
Simon, harmadosztályban Rekedt Zoltán lett. A jó han-
gulatot mi sem igazolja jobban, hogy az eredményhir-
detéskor a versenyzők már a jövő évi, most már hagyo-
mánynak számító, versenyt tervezgették.



Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit, min-
den olyan ötletét, igényét, javaslatát, amellyel a program haszno-
sabbá, eredményesebbé tehető. Erre szolgálnak az iskolákban elhe-
lyezett ötletládák is.

A prevenció, magyarul a megelőzés az élet minden területén nagy 
jelentőséggel bír, és feladata, hogy az emberek ne csak a már bekö-
vetkezett bajban tudják hova, kihez lehet, kell fordulni segítségért, 
hanem ismerjék meg a lehetőségeket a baj elkerülésére. Erről szól az 
iskolai oktatás és ezt a célt szolgálja a rendőrség aulájában elhelye-
zett és információkat közvetítő TV is.

Szeptember a szüretelés fő időszaka is. A jó bor egészséges, persze mér-
tékkel fogyasztva, de tilos járművezetés előtt! Tudom a kerékpárosok ese-
tében nincs zéró tolerancia, de a törvény azonban úgy határozza meg, 
hogy „vetésre alkalmas állapotban” szabad csak kerékpárt hajtani. Az ittas 
vagy bódult állapotban történő vezetésről már sokat beszéltünk, és min-
denki tudja, hogy az alkohol emberi szervezetre gyakorolt hatása ront-
ja a reakció időt, akkor is, ha nem érzékeljük! És teljesen mindegy, hogy 
gyalog vagy gépjárművel közlekedünk. Az alkohol idegrendszerre gyako-
rolt hatásával találkozhatunk, amikor az ittas ember kötözködik, agresz-
szív, nem ura a viselkedésének. Ez az emberi kapcsolatok igazi rombolója!

Fontos tudnivalók!
Az oktatási intézmények környékének közlekedésbiztonsága ér-

dekében a megállni tilos jelzőtábla hatálya alatt és ott, ahol a jármű 
és a záróvonal között nincs 3 méter ne álljanak meg, a várakozni ti-
los jelzőtábla hatálya alatt maximum 5 percig várakozhat a jármű és 
a járművezetőnek ott kell lennie a járművénél! Kérjük, használják a 
rendőrség melletti parkolót!

Stanka Mária c. r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 

BSE hazai mérkőzéseire, amelyek az őszi szezonban vasárnapi napo-
kon kerülnek megrendezésre. Az elkövetkező időszakban az almádi 
felnőtt és ifjúsági csapatok az alábbi időpontokban és ellenfelekkel 
játsszák hazai bajnoki mérkőzéseiket: szeptember 6. 16.30 óra Őskü 
MFC, szeptember 13. 16.30 óra Ugod SE, szeptember 27. 16.00 
óra Fűzfői AK, október 11. 15.00 óra Ajka Kristály.

Az ifjúsági csapat a felnőttek mérkőzése előtt, két órával koráb-
ban kezd.

Nyári sporttáborok
A Balatonalmádi Sportegyesület és a Balatonalmádi Focisuli Ala-

pítvány a nyár folyamán (június és július végén) egy-egy hetes nap-
közis jellegű sporttábort szervezett. A táborokban alkalmanként 
több mint 50 fő, elsősorban alsó tagozatos gyermek vett részt, akik 
között akadtak leányok és óvodás korúak is. A táborban részvevő 
ifjú focisták legnagyobb része a Balatonalmádi SE igazolt labdarú-
gója volt, de több eddig érvényes igazolással nem rendelkező, ver-
senyszerűen nem focizó gyermek is részese volt az egyhetes táborok-
nak. A tábor helyszíne a közvetlenül a Balaton partja mellett talál-
ható balatonalmádi sportpálya volt. A gyerekek napi kettő sport-
foglalkozáson (délelőtt és délután) vettek részt. Az edzéseket meg-
próbáltuk változatosan kialakítani, gyerekeknek lehetőségük volt a 
strandfocit (homoklabdarúgás) is kipróbálni, mindeközben termé-
szetesen rengeteg játék színesítette a foglalkozásokat.

Péntek délután a táborban részvevő gyerekek ügyességi és gyor-
sasági labdás feladatokban mérhették össze tudásukat. Korcsopor-
tonként a legjobb, leggyorsabb, legügyesebb játékosokat díjaztuk. 
Az edzések mellett labdarúgással kapcsolatos elméleti foglalkozások, 
lábtenisz, társasjátékok, csocsó, asztalitenisz, strandolás és bobozás 
színesítették a programot. A táborban napi háromszori étkezést (tí-
zórai, ebéd, uzsonna) biztosítottunk a gyerekek részére, akik min-
den nap kellőképen és kellemesen elfáradtak. A tábor végén minden 
gyermek ajándékkal térhetett haza. 

A tábort Ácsné Szalai Eszter (testnevelő), Dobos Ivett (testneve-
lő), Szentkirályi-Tóth Kornél (testnevelő-edző), Stiger Ádám (edző) 
és Ács Attila (testnevelő-edző) szervezte és vezette.
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Elkezdődött a tanév

Országos teniszverseny

Fejlesztések, sporteszköz beszerzések
A Balatonalmádi Sportegyesület a közelmúltban több, a sportpá-

lyához és öltözőépülethez kapcsolódó nagyszabású fejlesztést és tár-
gyi eszköz beszerzést hajtott végre elsősorban TAO-s pályázati for-
rásból, amihez a helyi önkormányzat is segítséget nyújtott. Meg-
újult a sportpálya lelátója, korszerűsítettük a locsolórendszert, bőví-
tésre került a pálya világítása is. Folytattuk az öltözőbútorzat cseré-
jét, felújítását is. Beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, illetve 
egy multifunkcionális pályakarbantartó gép is, ami az élőfüves pá-
lya és a nyár folyamán elkészült kisméretű műfüves pálya karban-
tartását, gondozását is hivatott kiszolgálni. Új sportszereket, me-
legítőket, mezeket, széldzsekiket, labdákat szereztünk be, könnyen 
mozgatható alumínium edzőkapukkal is gazdagodott egyesületünk. 
A fejlesztések, beruházások elsődleges célja, hogy az egyesületben 
sportoló több mint 180 fő, túlnyomórészt utánpótláskorú labdarúgó 
jobb körülmények között tudjon sportolni, illetve a nézők, szülők is 
komfortosabb környezetben szurkolhassanak az almádi csapatoknak. 

2015-2016. évi bajnokság
Elkezdődtek a küzdelmek a 2015-2016-os bajnoki évadban a 

Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatósága által 
kiírt pontvadászatokban. A Balatonalmádi Sport Egyesület a me-
gyei I. osztályú bajnokságban négy különböző korcsoportú csapat-
tal vesz részt.

A felnőttek és az U19-es ifjúsági csapat bajnoki küzdelmei au-
gusztus közepén, az U16-os és U14-es serdülő csapatok pontvadá-
szatai pedig szeptember elején kezdődtek el. Lapzárta időszakában 
a Varga Tamás által irányított felnőtt csapat két mérkőzésen van 
túl. Egy döntetlennel (Pápai Perutz FC ellen 0:0) és egy gólzápo-
ros győzelemmel (a Sümeg VSE elleni 8:1) kezdték a bajnokságot 
az almádi labdarúgók. Az ifjúságiak az első fordulóban szabadna-
posak voltak, a második játéknapon döntetlen (2:2) eredményt ér-
tek el a sümegi csapat ellenében. Az egyesület vezetése bízik a sike-
res folytatásban és az eredményes őszi szereplésben. Ehhez az egyre 
szaporodó almádi szimpatizánsok, szurkolók támogatására, biztatá-
sára is szükség lesz. Minden lelkes futballszerető szurkolót várunk a 

A Balatonalmádi Sportegyesület hírei

A megváltozott forgalmi rend a Györgyi Dénes iskolánál

Már régen volt olyan nyarunk, amikor a kánikula miatt szinte az 
egész hőségriadóval telt volna. Még a strandokon is, nehezen volt el-
viselhető a meleg. Minden esélyünk megvan arra, hogy a szeptem-
ber, de az ősz is kellemes melegben teljen el.

A tanév indulásával a gyerekek beülnek az iskolapadokba, ren-
dezettebbé, rendszeresebbé válnak a családok mindennapjai. Ne-
künk felnőtteknek azonban számítani kell arra, hogy a napköz-
ben „bezárt” gyerekek a tanítás végén felszabadultan, még a nyár 
hangulatában létezve jönnek ki az iskolákból. Figyelmetlenebbek, 
fegyelmezettlenebbek még a közlekedésben is!

A rendőrségi megelőzési munka kiemelt területe a gyermekek vé-
delme, amely természetesen az iskolai életnek is része. A több évre 
visszanyúló – 2008-ban indult –, iskola rendőre program tapaszta-
lataival felvértezve kezdjük az új tanévet. Lesz ahol a korábbi isme-
rős rendőrrel találkoznak a tanulók és pedagógusok, és lesz, ahol új 
kolléga kezdi meg az iskolai munkát.

Az iskola rendőr feladata és célja a rendőrség tanintézményekben 
végzett bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének összefogása úgy 
az általános, mind a középiskolákban. A megelőzési tevékenység fel-
adata a gyermekek és fiatalok jogkövető magatartásra nevelésének 
támogatása, a rendőr, mint segítő, tanácsadó bemutatása.

Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „iskola rend-
őre”, aki rendszeresen megjelenik a tanintézményben, részt vesz a külön-
böző hivatalos és szabadidős programokon igény esetén fogadóórát tart, 
részt vesz a szülői értekezleteken tájékoztatást ad, segítséget nyújt a peda-
gógusoknak és szülőknek az iskolában előforduló erőszakos, pedagógi-
ai eszközökkel már nehezen vagy nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban 
rajta keresztül az iskola jelezheti a mindennapi élettel kapcsolatban felme-
rülő problémáit, észrevételeket, amelyek a rendőrség ifjúságvédelmi tevé-
kenységéhez kötődnek az iskola rendőrétől ill. rajta keresztül a megelőzési 
előadótól is kérhetik előadások, foglalkozások tartását az intézményekben 
akár közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetés-
sel, áldozattá válással, gyermekvédelemmel kapcsolatban.

Megemlékezés
Megemlékezést tartott a Balatonalmádi Rendőrkapitányság a 

szolgálatteljesítés közben öt éve bűncselekmény áldozatává vált 
Gamauf János rendőr főtörzsőrmester halálának évfordulóján.

Augusztus 4. gyásznap a Balatonalmádi Rendőrkapitányság éle-
tében. Öt éve ezen a napon érte a halálos lövés a szolgálatot tel-
jesítő Gamauf János rendőr főtörzsőrmestert. A sötétben megbú-
vó fiatal férfi az ott intézkedő rendőrre és az ellenőrzött gépkocsi-
ra adott le több lövést. A rendőr törzsőrmester és a személyautó 
egyik utasa a lövések következtében a helyszínen életét vesztette.

A balatonalmádi rendőrök minden évben ezen a napon leró-
ják kegyeletüket egykori kollégájuk nyugvóhelyénél. A sírem-
léknél 2015. augusztus 4-én a rendőrség kötelékébe tartozó volt 
munkatársak a családtagokkal együtt helyezték el a megemlé-
kezés virágait, majd az alsóörsi emlékműnél néma fejhatással és 
gyertyagyújtással emlékeztek a tragikus eseményre.

Városunkban immár harmadszor rendezték meg az 
Onyxprint Kupa 3 napos országos teniszversenyt au-
gusztus 6–9-ig. Ez az ország egyik legtöbb indulót felvo-
nultató másod és harmad osztályú megmérettetése. 

– Büszkék vagyunk arra, hogy az országban évről-
évre, nálunk játszanak a legtöbben ebben a mezőny-
ben - mondta Bódiss Ákos, a verseny főtámogatója, az 
Onyxprint Kft. tulajdonosa, aki egyúttal külön köszö-
netét fejezte ki az új szponzoroknak is, akik támogatá-
sukkal hozzájárultak a verseny magasabb színvonalú le-
bonyolításához. Ezúttal 38 versenyző fogott ütőt, hogy 
eldöntsék a helyezések sorsát a két osztályban. Az óriá-
si hőség ellenére a versenyzők kitartottak a végsőkig, a 
közönség pedig igazán jó hangulatú és iramú mérkőzé-
seket láthatott. A balatonalmádi Hitter Csaba harmad-
osztályban a győzelmet, másodosztályban a második he-
lyet szerezte meg. Másodosztályban a győztes Norenius 
Simon, harmadosztályban Rekedt Zoltán lett. A jó han-
gulatot mi sem igazolja jobban, hogy az eredményhir-
detéskor a versenyzők már a jövő évi, most már hagyo-
mánynak számító, versenyt tervezgették.



Felhívás egykori kollégákhoz 
20 éve fejezte be tevékenységét Balatonalmádi legnagyobb mun-

káltatója, a Bauxitkutató Vállalat. Egykori munkahelyünk 45 év 
működés után 1995-ben szüntette be tevékenységét. 

A mostani 20. évforduló alkalmából többen úgy gondoltuk, hogy 
a vállalat életét bemutató kiállítással és szakmai előadásokkal lehet-
ne méltó módon emlékeznünk munkahelyünkre, és tisztelegnünk 
az ott dolgozó – a cég csúcsidőszakában –, több mint 1000 ember 
munkája előtt.

Valószínűleg sokan tudják, hogy vállalatunk előzményeként Bala-
tonalmádiban 1950-ben a Bauxitkutató Expedíció nevű cég kezdte 
meg működését, amelyből azután 1954. október 1-jével megalakult 
a Bauxitkutató Vállalat. A rendszerváltoztatás után ennek lett jog-
utódja a Geoprospect Kft., amely 1995-ben szűnt meg. 

A vállalat működésének 45 éve alatt több ezer embernek adott 
munkát, biztos megélhetést, nem csak Balatonalmádiban, ha-
nem különböző vidéki telephelyein is. A teljesség igénye nél-
kül csak a legnagyobb telephelyeket felsorolva: Nyirád, Halimba, 
Bakonyszentlászló, Iszkaszentgyörgy, ahol több száz ember dolgo-
zott. Vállalatunk – dolgozóinak szorgalmas és hatékony munkájával 
–, 250 millió tonna bauxitot kutatott fel (amiből 110 millió tonnát 
ki is bányásztak), és sikeresen végrehajtotta az országban egyedülál-
ló aknafúró programot. 

A bauxitkutatás sok 
szakterület összehangolt, 
komplex tevékenységé-
vel valósult meg. A föld-
tani szakemberek minde-
nekelőtt kijelölték a kuta-
tási területeket, majd a ku-
tatás végén zárójelentésben 
összegezték az eredménye-
ket. A fúrócsoportoknál 
dolgozó geodéták, geoló-
gusok, hidrogeológusok, 
geofizikusok, fúrósok, sze-
relők és gépjárművezetők 
összeszokott csapata végez-
te a terepi munkát, kitűz-
ték a pontok helyét, kivi-
telezték a kutatófúrásokat, 

leírták a rétegsort, regisztrálták a vízföldtani adatokat. A laboratóri-
umban elemezték a mintákat. A gépészet új fúrószerszámokat gyár-
tott, motorokat és gépeket javított. Az anyaggazdálkodásnak és szál-
lításnak különösen a csoportok ellátása jelentett komoly feladatot. 
Mindezeken kívül voltak még a minden vállalatnál kötelező egysé-
gek: igazgatás, könyvelés, szervezés, munkaügy stb.

A kiállításra készülve és szélesebb körre kitekintve, iparágunknak 
még két nevezetes évfordulóját szükséges megemlítenünk. Éppen 
100 éve annak, hogy a történelmi Magyarország területén megkez-
dődött a bauxitkutatás. Annak pedig 90 éve, hogy Gánton megnyi-
tották a világ akkor egyik legnagyobb bauxitbányáját. 

A 2016 tavaszára tervezett emlékkiállítást és előadásokat Ba-
latonalmádiban a Pannónia Kultúrház erre a célra biztosított 
helyiségében szeretnénk lebonyolítani. Ahhoz, hogy sikeres le-
gyen, szükséges a volt munkatársak segítsége. Úgy gondoljuk, 
hogy sokan őriznek még a vállalattal kapcsolatos emléktárgya-
kat, fényképeket, dokumentumokat vagy fúrómagokat, fúró-
koronákat és egyéb tárgyi eszközöket is. Ha ezeket kölcsönad-
nák a kiállítás idejére, és ezen felül munkájukkal is közremű-
ködnének a rendezésben, a tablók összeállításában vagy egyes 

Aktuális
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előadások megtartásában, akkor van arra remény, hogy rendez-
vényünk sikeres lesz.

Örülnénk, ha minél több kolléga jelentkezne erre a felhívásra. Vá-
runk ötleteket, javaslatokat, és amikor majd eljön az ideje, minél több 
látogatót, nemcsak a megnyitó ünnepségre, hanem a kiállítás teljes 
időtartamára. Nagyon jó lenne, ha a kollégák elhoznák gyermekei-
ket, unokáikat és a múltat idéző környezetben mesélnének nekik arról, 
hogy hol, mit, milyen körülmények között és kikkel együtt dolgoztak.

A szervezőbizottság most van alakulóban. Aki tudja vállalni és 
szeretne részt venni a kiállítás előkészítésében, rendezésében vagy 
vannak olyan tárgyai, melyeket szívesen felajánl a kiállítás időszak-
ára, az keresse egykori igazgatónkat, Tóth Bélát (telefon: +36 88 
438 648, e-mail: kurtanzs@gmail.com) vagy Brokés Ferenc osztály-
vezetőt (telefon: +36 30 388 71-64, e-mail: fbrokes@gmail.com).

Figyeljék a következő lapszámokat, mert a témához kapcsolódó 
további cikkeket tervezünk. Ha találkoznak volt kollégákkal, kér-
dezzenek rá, hogy hallottak-e a tervezett emlékkiállításról.

Jó szerencsét! Tóth Béla és Brokés Ferenc

Egészségünk érdekében
Napjainkban gyakran emlegetett a stressz, mint sok probléma 

forrása, mely különböző betegségeket idézhet elő mind gyermeke-
inknél, mind a felnőtteknél. Stressz esetén a szimpatikus idegrend-
szer működésbe lép, felgyorsulhat szívverésünk, szaporábbá válhat 
a légzés. Az energiatartalékaink mozgósítódnak. Ebben az állapot-
ban a szervezet felkészül egy tartós igénybevételre. Stressz minden 
olyan esemény, amely a szervezetet kilendíti az egyensúlyi állapot-
ból. Az életútfejlődés során számos stressz ér bennünket. Erikson 
szerint minden fejlődési stádiumban keresztül kell menni egy krízi-
sen, amely veszélyt és esélyt egyaránt magában rejthet. A fejlődés so-
rán vannak helyzetek, amikor nehezen vagyunk túl egy krízisen és a 
krízis jegyei fennmaradnak az életünkben. Gyermeknél ilyen a bi-
zalmatlanság, a túlzott visszafogottság, visszahúzódás. Figyelni kell, 
ha a gyerek bátortalan, nem mer kipróbálni új dolgokat. Ez az önál-
ló kezdeményezőkészség hiányát jelentheti. Gyerekeknél komolyan 
kell venni az alvászavarokat, amelyek esetleg valamilyen jellegű szo-
rongásra utalhatnak. Történhet bármi az oviban, iskolában és elő-
fordul, hogy a gyerek nem tud, vagy nem akar róla beszélni. Visel-
kedésével azonban üzenhet. A szülőknek fontos, hogy időben ész-
leljék a tüneteket, mert ha időben észlelik, még idejekorán orvosol-
ható az elváltozás. Pszichológusként abban lehet segíteni, hogy kü-
lönböző diagnosztikai eszközökkel a tünetek mögé látva kísérjük a 
szülőt a megoldáshoz vezető úton. A gyerekrajzelemzés kiváló di-
agnosztikai eszköz gyermekeink megismeréséhez. A felnőttek men-
tálhigiénéje, pszichés egészsége is fontos ahhoz, hogy a gyerek nor-
málisan fejlődjön. Felnőtteknél különböző stresszkezelési technikák 
ismertek. A mentálmasszázs a lélektan és a masszázs kombináció-
ja, testi és lelki síkon egyaránt megtörténik általa a feszültségoldás, 
az önismeret növekszik, ezáltal megy végbe a személyiség fejleszté-
se is. A Százszorszép Szépségsziget és Egészségstúdió módszerei segí-
tik a szülőket mindabban, amire egy gyerek egészséges fejlődéséhez 
szükség lehet. Pszichológusi és masszázs-szolgáltatásai révén a gye-
rekek mellett felnőtteknek is számtalan lehetőséget kínál a testi- lel-
ki egészség megőrzéséhez. Szolgáltatásaink: személyiségdiagnoszti-
ka, klinikai tünetbecslés, gyerekrajzelemzés, pszichológiai tanács-
adás, selfness és mentálmasszázs, gyermekmasszázsok, wellness és 
egyedi masszázsok. Elérhetőség: Szabóné Kapuvári Virág pszicho-
lógus és gyógymasszőr Balatonalmádi, Baross Gábor u 2. tel.: +36 
70 4278893, e-mail: lelekmedicina@gmail.com, honlapcím: www.
kapuvarivirag.com.

Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

Részletfizetési lehetőség! Ingyenes tankönyvhasználat! Szá-
mítógépes oktatás és számítógépes gyakorlási lehetőséggel 

vizsgára való felkészülés. Gépkocsi-választási lehetőség.
Figyelem, vezetési lehetőség autópályán is!!!

Tanfolyamnyitó: 2015. 09. 21. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2015. 09. 24. 16.00 óra

 B.almádi Baksai Autósiskola Jókai u. 3/1 (posta parkoló)
Érdeklődni: Baksai Gábor Balatonalmádi, Lehel út 27.

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

Gatterolás és gatterolt áruk!

GÉPKOCSI ÉS MOTORKERÉKPÁR
MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS

EREDETISÉGVIZSGÁLAT
AUTÓALKATRÉSZ

KÉZI MOSÁS
ALVÁZ ÉS MOTORMOSÁS

GUMIJAVÍTÁS
FUTÓMŰÁLLÍTÁS

+36 88 431 070 • +36 30 959 1786
MÁRKAFÜGGETLEN AUTÓSZERVIZ

KŐFALVI ÉS TÁRSA AUTÓJAVÍTÓ
8200 BALATONALMÁDI BALATONFŰZFŐI ÚT 156., kofalviauto.hu



Felhívás egykori kollégákhoz 
20 éve fejezte be tevékenységét Balatonalmádi legnagyobb mun-

káltatója, a Bauxitkutató Vállalat. Egykori munkahelyünk 45 év 
működés után 1995-ben szüntette be tevékenységét. 

A mostani 20. évforduló alkalmából többen úgy gondoltuk, hogy 
a vállalat életét bemutató kiállítással és szakmai előadásokkal lehet-
ne méltó módon emlékeznünk munkahelyünkre, és tisztelegnünk 
az ott dolgozó – a cég csúcsidőszakában –, több mint 1000 ember 
munkája előtt.

Valószínűleg sokan tudják, hogy vállalatunk előzményeként Bala-
tonalmádiban 1950-ben a Bauxitkutató Expedíció nevű cég kezdte 
meg működését, amelyből azután 1954. október 1-jével megalakult 
a Bauxitkutató Vállalat. A rendszerváltoztatás után ennek lett jog-
utódja a Geoprospect Kft., amely 1995-ben szűnt meg. 

A vállalat működésének 45 éve alatt több ezer embernek adott 
munkát, biztos megélhetést, nem csak Balatonalmádiban, ha-
nem különböző vidéki telephelyein is. A teljesség igénye nél-
kül csak a legnagyobb telephelyeket felsorolva: Nyirád, Halimba, 
Bakonyszentlászló, Iszkaszentgyörgy, ahol több száz ember dolgo-
zott. Vállalatunk – dolgozóinak szorgalmas és hatékony munkájával 
–, 250 millió tonna bauxitot kutatott fel (amiből 110 millió tonnát 
ki is bányásztak), és sikeresen végrehajtotta az országban egyedülál-
ló aknafúró programot. 

A bauxitkutatás sok 
szakterület összehangolt, 
komplex tevékenységé-
vel valósult meg. A föld-
tani szakemberek minde-
nekelőtt kijelölték a kuta-
tási területeket, majd a ku-
tatás végén zárójelentésben 
összegezték az eredménye-
ket. A fúrócsoportoknál 
dolgozó geodéták, geoló-
gusok, hidrogeológusok, 
geofizikusok, fúrósok, sze-
relők és gépjárművezetők 
összeszokott csapata végez-
te a terepi munkát, kitűz-
ték a pontok helyét, kivi-
telezték a kutatófúrásokat, 

leírták a rétegsort, regisztrálták a vízföldtani adatokat. A laboratóri-
umban elemezték a mintákat. A gépészet új fúrószerszámokat gyár-
tott, motorokat és gépeket javított. Az anyaggazdálkodásnak és szál-
lításnak különösen a csoportok ellátása jelentett komoly feladatot. 
Mindezeken kívül voltak még a minden vállalatnál kötelező egysé-
gek: igazgatás, könyvelés, szervezés, munkaügy stb.

A kiállításra készülve és szélesebb körre kitekintve, iparágunknak 
még két nevezetes évfordulóját szükséges megemlítenünk. Éppen 
100 éve annak, hogy a történelmi Magyarország területén megkez-
dődött a bauxitkutatás. Annak pedig 90 éve, hogy Gánton megnyi-
tották a világ akkor egyik legnagyobb bauxitbányáját. 

A 2016 tavaszára tervezett emlékkiállítást és előadásokat Ba-
latonalmádiban a Pannónia Kultúrház erre a célra biztosított 
helyiségében szeretnénk lebonyolítani. Ahhoz, hogy sikeres le-
gyen, szükséges a volt munkatársak segítsége. Úgy gondoljuk, 
hogy sokan őriznek még a vállalattal kapcsolatos emléktárgya-
kat, fényképeket, dokumentumokat vagy fúrómagokat, fúró-
koronákat és egyéb tárgyi eszközöket is. Ha ezeket kölcsönad-
nák a kiállítás idejére, és ezen felül munkájukkal is közremű-
ködnének a rendezésben, a tablók összeállításában vagy egyes 
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előadások megtartásában, akkor van arra remény, hogy rendez-
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 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

PORCELÁN KORONA  
már 15% kedvezménnyel!

Itt az Ideje egy kicsit a fogaival is fog-
lalkoznia! Pótolja hiányait, szépítse mo-

solyát, cserélje le most régi koronáit. 
Amennyiben ön több mint 10 porcelán 
fémkerámia koronát vagy hidat készít-

tet, 15% kedvezményben részesül!

Válassza a minőséget,  
válassza a Globe Dental-t!

Az akció érvényes: új kezelés megkezdése esetén 
2015. Szeptember 30-ig! Az akció feltétele: hozza 

magával a hirdetést!

Globe Dental Fogászati Centrum
Balatonkenese, Táncsics u. 6., +36 20 9954 540

www.globedental.hu
Az ajánlat 2015. augusztus 17-től visszavonásig érvényes 2 vagy 3 szolgáltatást egyben tartalmazó Színvilág csomagra előfizető, új lakossági ügyfelek számára. 
Az előfizetői jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti kötbérfizetési kötelezettség terheli. A szolgáltatások eltérő 
feltételekkel 12 hónapos határozott idejű, valamint határozatlan idejű szerződés keretében is igénybe vehetők. A díjak az áfát tartalmazzák. Jelen tájékoztatás 
nem teljes körű!

  Fél évig
-50%

Válassz tévét vagy internetet legalább még egy szolgáltatással Színvilág csomagban, kétéves szerződéssel, és mi fél évig 
csak fél árat számlázunk. A fél év letelte után a csomaghoz tartozó teljes havi díj fizetendő. Az elérhető ajánlatokról érdek-
lődj a legközelebbi Invitel Pontban, a 1288-as telefonszámon vagy az invitel.hu oldalon.

Megrendelés előtt érdeklődj az adott lakcímen elérhető szolgáltatásokról, díjakról és a kedvezmények összegéről!

Invitel Pont: Veszprém, Kossuth Lajos u. 3. Tel.: (06 88) 406 643
Értékesítőnk: Bogda Georgina Tel.: +36 30 624 2952

A másik fele ajándék
Fél évig fél áron – tévé, internet, telefon együtt

15
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-A

IN_33012864_augusztusi_kampany_UjAlmadiUjsag_180x265.indd   1 10/08/15   11:03
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„Kézfogás” Európa  
Szoborpark

Két évtizeddel ezelőtt, egy tervezett világkiállí-
tás kapcsán merült fel az európai összetartozást, a 
Szent Istváni gondolatot idéző szoborpark létreho-
zásának igénye Balatonalmádiban, a tó partján elte-
rülő Öregpark területén. 

A gondolatot tett követte, és az északi part legna-
gyobb szoborparkja készült el 2013-ban a balaton-
almádi Szent Erzsébet liget (Öregpark) területén. A 
szoborpark létrehozását lehetővé tette egyrészt az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 
keretében Balatonalmádi Város Önkormányzata ál-
tal LEADER pályázaton elnyert támogatás, amely 
a létesítmény helyszínének tájépítészeti, kertészeti, 
műszaki kialakítását fedezte, valamint az Almádiban 
élő és alkotó művészek, a városért tenni akaró ön-
kéntesek összefogása. Így Szent István király ünne-
pén a Szent Erzsébet ligetben átadásra került a „Kéz-
fogás” nevet viselő Európa szoborpark. 

Kortárs magyar és európai szobrászművészek 
ajánlották fel műveiket, ajándékként, illetve idősza-
ki kiállításra. Ennek köszönhetően a kiállítás folya-
matosan változik, alakul, fejlődik. A szervezők fo-
lyamatosan munkálkodtak annak érdekében, hogy 
2014-ben minden talapzaton szobor álljon, hogy az 
Európai Unió valamennyi tagországa képviseltethes-
se magát. 

A külföldi országokat képviselő művészek és ne-
ves magyar szobrászok munkáinak szabadtéri kiállí-
tása különleges turisztikai vonzerő. Az olasz-magyar 
kulturális év keretén belül 2013-ban és a 2014-es 
szezonban Berzsenyi Balázs, városunkhoz kötődő, 
Olaszországban élő szobrászművész carrarai már-
ványból készült sorozata hívta fel magára a figyel-
met. A szobrok egy része cserélődik, 2015-ben Finn-
ország a balatonalmádi szoborpark vendége. 

A város újabb látványossággal bővült, és a tervek 
szerint további szabadtéri művészeti programokkal, 
kiállításokkal együtt a Balaton part képzőművészeti 
centrumává fejlődik. 

A szoborpark ötletgazdája és gondozója  Veszeli 
Lajos  Almádiban élő és alkotó festőművész, sike-
res hazai és külföldi, önálló és csoportos kiállítások 
résztvevője, rendezője, több rangos elismerés bir-
tokosa, aki 2015-ben munkásságáért a Magyar Ér-
demrend Tiszti kereszt polgári tagozat kitüntetés-
ben részesült.

Fotó KPR és Pászti Gy..
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Márton Áron gyulafehérvári püs-
pök mellszobra. Turi Tötök Tibor 
alkotása, Tusnádfürdő ajándéka 
Balatonalmádi városának


