
Almádi Cimbora Klub
A Cimbora Klubhálózatot É. Szabó Márta 2002-ben könyvtá-

rosokkal és civilekkel álmodta meg egy Almádi Cimbora Táborban. 
Klubok alakultak nemcsak Magyarországon, de határainkon túl is. 
A klubhálózat fő támogatója a településeken, könyvtárakon, iskolá-
kon kívül a Cimbora Alapítvány, melynek segítségével fesztiválokat, 
vetélkedőket, találkozókat szerveznek a Cimbora Klubok. A „Cim-
bora”, a „Cimboraság” szorosan kapcsolódik a kultúra minden terü-
letéhez. Balatonalmádi különösen kötődik a Cimbora múltjához, hi-
szen a tévés műsor alapító-szerkesztője, É. Szabó Márta 1989-ben je-
lentkezett először Balatonalmádiból, a Cimbora Táborból.

Honnan is erednek a „Cimbora” alapértékei? Benedek Elek szer-
kesztette a Cimbora újságot az 1920-as években. Felkérte a leghíre-
sebb magyar írókat, költőket, képzőművészeket, hogy írjanak az új-
ságba. Meggyőződése volt, hogy a gyerekeknek csakis a legjobbat 
szabad nyújtani. Meséin, történetein, versein keresztül kívánta ne-
velni fiatal olvasóit a tolerancia, a szépség szeretetére és az érték fel-
ismerésére. Benedek Elek lapja adta az ötletet a Cimbora televíziós 
gyermekműsor megszületéséhez, amelyet 1973-ban É. Szabó Márta 
indított útjára a Magyar Televízióban. Versek, mesék, novellák, re-
gények, zeneművek, képzőművészeti alkotások sokaságát juttatta el 
a műsor a gyermekekhez, az ismeretterjesztésen túl megteremtve a 
művészeti alkotással történő találkozás élményét is. A műsor azt is 
bizonyítani kívánta, hogy a televízió nemcsak rombolni tud, hanem 
cselekvésre, értékes dolgok szeretetére is nevelhet. Ehhez a műsorhoz 
kapcsolódóan több mint tíz éven át nyaranta Balatonalmádi adott 
helyet a Nemzetközi Cimbora Tábornak.

A Balatonalmádi Cimbora klub 2003-as megalakulása óta az Al-
mádiért Közalapítvány, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 
Balatonalmádi város, valamint számos lelkes pedagógus, szülő és régi 
cimbora támogatásával működik sok kisiskolás örömére.

A Cimbora fő hitvallása, hogy elfogadja és segíti társait. Ötletei-
vel építi a Cimboraságot, bízik a közös játék és olvasás örömében és 
a szárnyaló képzeletben.

 Közös célunk, hogy közvetítsük, megismerjük és megéljük mind-
azokat az értékeket, amelyekről egykor Benedek Elek álmodott. 
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Györgyi Dénes Általános Iskola 1. o.
Első sor: Lázár Abigél, Mayer Zsófi, 

Mandl Maja, Czompó Luca, Kovács Fló-
ra, Szerdahelyi Zita Emma, Bagó Petra, 

Kovács Enikő Csenge
Második sor: Kádár Emma Zsófia, Kővá-
ri Kincső, Pató Ágoston Boldizsár, Papp 

Sára, Hódosi Auróra Tekla, Budai Liza, 
Wunderlich Sára

Harmadik sor: Asbóth Máté Lajos, 
Pusztay Balázs, Halász Levente, Babicz 

Bence, Geréd Zalán István, Vízhányó At-
tila, Gózon Nimród, Schildmayer Ábel, 

Nagy Dávid Boldizsár
Negyedik sor: Rózsa Mária, Tamás End-

re, Márkus Noé, Hegyessy Zsombor, 
Kocsis-Földi Albert, Vadas Györgyné 

Vörösberényi Általános Iskola 1/B o.
1. sor: Molnár Míra, Bárnai Diána Vivien, 
Koronczai Ármina, Vajda Csenge Abigél, 
2. sor: Boros Hanna, Bodó Dominik, Né-

meth Petra, Horváth Valentin, Hoffmann 
Balázs

3. sor: Takáts Boglárka, László Alina, Ba-
logh Enikő, Laczkó Anita osztályfőnök, 

Fodor Zétény, Ladányi Szilveszter, Nagy 
Emma Lilla

Vörösberényi Általános Iskola 1/A o.
1. sor: Polniczky Boglárka, Literáti-Nagy 
Dorottya, Bokros Kincső, Jakus Anna 
Róza, Szabó Rebeka Sára, 
2. sor: Rákóczi Tímea Anna, Gurin Patrí-
cia, Mészáros Lili, Becker Mirjána, 
3. sor: Lendvai Péter, Igaz Dániel, Bog-
dán Máté Domokos, Kóbor Miklós, Pesti 
Rozi Anna, Tira Simon Péter
4. sor: Moyzes Levente, Hegedűs Bende-
gúz, Sinka Lóránt, Oszlár Tamásné osz-
tályfőnök, Böröcz Tamara Anna, Ber-
ki Balázs
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HelytörténetALMÁDI ÚJSÁGHelytörténet

A VESZPRÉMI HÍRLAP 1895. július 14-i számában megjelent hírek 
között olvashatjuk „A kalocsai érsek almádiban”című tudósítást. 

Csütörtökön nagy vendége volt Almádinak. Császka György kalocsai érsek 
úr ő exellenciája, ki néhány napig Balaton-Füreden tartózkodott, meglátogatta 
e napon Bohuniczky Ödönt. A fürdőigazgatóság értesülvén a magas vendég lá-
togatásáról minden lehetőt elkövetett, hogy minél fénysebben fogadja. Fogadá-
sára megjelentek a kikötőnél; az alispán, Brenner Lőrinc mint a társaság elnö-

Almádi rangos vendégei
Egyházi méltóságok látogatásai

ben meghalt. Az almádi szőlőbirtokon volt alkalmazott Imre József, aki ká-
romkodós ember volt, de cerberusként védte gazdája birtokát. A történet.

 Egy ízben Vaszary Kolos hercegprímás látogatta meg egy oldalkanonok és a 
tihanyi apát társaságában édes apánkat és a szilvás kiskapujánál állott meg ko-
csijuk, ahol várta őket apám, hiszen be voltak előre jelentve és a hosszú úton 
kísérte őket fel édesapám a villába. Uzsonna után azután a felső kapun át tá-
voztak, mert az apám feldirigálta a kocsijukat is, hogy a kocsist is megvendé-
gelhessük. Este vacsoránál azután át adom az édesapámnak az Imre József üze-
netét; Mondja meg Dezsőke a papának, hogy ilyen barátokat tartson, mint ez 
a legöregebb pápista pap.

Oh a lókötő József de megijesztett. Ott kapált szőlőt, mikor kísértem fel őket 

80 éves az emlékmű tonalmádi vörös terméskőből készült 12 méter magas oldalt és há-
tul darabos faragású, elöl simán faragott oszlopon bevésve és dúsan 
aranyozva díszeleg az egész hazánkat jelképező kettős kereszt, alatta 
az emlékmű felirata. A bástyafalba erősített márványtáblával, rajta 
19 elesett balatonalmádi hős nevével. Az ünnepségen megjelenő Jó-
zsef főherceget „Balatonalmádiban a Pannónia kerthelyiségének te-
raszán a katonai küldöttek, illetve Barthalos Dezső községi főjegyző 
fogadták. Jelen voltak az ünnepségen a honvédelmi miniszter kép-
viseletében vitéz Asztalossy Aladár ezredes, a vitézi szék nevében vi-
téz Setéth Vince vármegyei székkapitány, a jutasi Kinizsi Pál altiszt-
képző nevében vitéz Legény Béla őrnagy és Pásztor Lajos százados, 
az országos frontharcos szövetség elnöksége nevében vitéz Mándoky 
Sándor ezredes-főesperes, a veszprémi frontharcos csoport nevében 
vitéz Kolozsváry László ezredes, Kenessey Zoltán vármegyei II. fő-
jegyző, Rosos Károly Veszprém polgármestere, Bokrosi Jenő mű-
szaki tanácsos. 

Az emlékoszlop előtt Primusz Béla nyugalmazott százados fo-
gadta József főherceget, valamint Rácz Károly nyugalmazott fő-
hadnagy az almádi frontharcos szövetség elnöke az ünnepség 
szervezője és rendezője a vitézek, frontharcosok, leventék és tűz-
oltók sorfala előtt. 

Majd 10 óra 30 perckor Almádi plébáno-
sa, Deák János mondott tábori misét az emlék-
műnél. Közben az almádi dalárda miseénekeket 
adott elő. Ezek után József főherceg mondta el 
ünnepi beszédét. Ezt követően Deák János he-
lyi plébános megáldotta az emlékművet. Majd 
Koszorús László vörösberényi református lelkész 
mondott a hazaszeretettől izzó, lángoló beszé-
det. 

Ezek után az emlékmű átadása következett. 
Tormay Béla az emlékbizottság elnöke almádi bí-
rájának, Ruszinkó Ádámnak adta át megőrzésre és 
karbantartása az emlékművet. 

Az ünnepség végén az emlékművet megkoszo-
rúzták, valamint a közönség elhelyezte virágait. 

A himnusz elhangzása után József főherceg előtt 
díszfelvonulás volt. Délután egy órakor díszebéd 
volt a Pannóniában, ahol Tormay Béla József fő-
hercegre, József főherceg a jelenlévőkre és Almádi 
községre mondott felköszöntőt. 

Forrás: Új Almádi Újság Schildmayer Ferenc cik-
kéből, valamint a Veszprémi Hírlap tudósításából. 

Kovács István 
Honismereti és Városszépítő Kör

Tormay Béla a Balatonalmádi Fürdő 
és Építő Rt elnöke és Postatakarék-
pénztár igazgatója (1935)

1935. május 19. – ünnepség az emlékmű avatásakor és másnap az 
emlékmű környéke 

Az I. világháborút, azaz a „nagy háborút” követő években, az 
1920-as évek második felétől szinte mozgalom indult meg a háború 
áldozatairól megemlékezésekkel, emlékművek állításával.

Balatonalmádiban is elkezdődött a gyűjtés 
egy emlékmű állítására, ugyanis Almádiban 
minden emlékmű közadakozásból létesült. A 
gyűjtés tényét az almádi testületi ülés 1932. jú-
lius 27-i jegyzőkönyve rögzítette. Az 1932. ok-
tóber 14-i testületi ülés jegyzőkönyve szerint 
már az emlékmű helyét keresi a testület és az 
emlékbizottság Tormay Béla vezérletével. 

Több javaslat érkezett az emlékmű felállítá-
si helyére. Végül az 1932. november 14-én tar-
tott testületi ülésen dr. Óvári Ferenc egyetért-
ve a szakértőkkel a 1934/32. számú határoza-
tot hozta:

„Balatonalmádi község képviselő-testülete a 
hősi emlékmű felállítási helyéül a Baross Gá-
bor út, Kossuth Lajos utca és a Kálvin utca kö-
zötti területet jelöli ki.” A határozat kimond-
ja továbbá, hogy „a mű vöröskőből készüljön”, 
s felhatalmazza az elöljáróságot, hogy pályáza-
tot írjon ki.

1934. február 16-i testületi ülésen a zsűri 
meghatalmazása után kiértékelik a beérkezett 
pályaműveket. Végül az „Artikus” jeligéjű pályaművet fogadják el, 
melynek szerzője Györgyi Dénes volt. A kivitelezők ajánlatait az 
1934. április 13-i testületi ülésen vitatják meg. Ekkor választják ki a 
kilenc ajánlattevő közül a nyerteseket. 

Dr. Drong Mihály körorvos javaslatát elfogadva a kőműves mun-
kát vitéz Kürthy László és Birkenhauer János nyerte el. A kőfaragó 
munkát pedig Győri Miklós nyerte el. 

Az 1935. május 6-án tartott testületi ülés határozott: „A hősi em-
lékmű folyó 19-én lesz leleplezve. A leleplezés országos keretek kö-
zött folyik le, s arra a község főherceg őfelsége magas személyét is 
meghívta, aki az ünnepélyen meg fog jelenni.”

A nagyszabású ünnepségről tudósító veszprémi hírlap részletesen 
számolt be: „1935. május 19-én vasárnap délelőtt avatta fel ünne-
pélyes keretek között József főherceg a hősi halottak emlékére fel-
állított emlékoszlopot Balatonalmádiban. A Tormay Béla elnöksége 
alatt működő emlékbizottság Györgyi Dénes budapesti műépítész 
tervei alapján Balatonalmádi községnek áldozatkészségből 9000 
pengő költséggel emeltette e monumentális emlékművet. A bala- Almádi frontharcosok az ünnepség után a Majbó étteremnél (1935)

Véghely Dezső alispán almádi nyaralójának képe bővítés előtt, 
1890. körül. Ebben az időszakban a nyaraló általában egy jelentős 
szőlőbirtokon álló épületet jelentett

Kilátás a Véghely birtokról 1890. körül Vörösberény felé, előtérben 
a „fészerrel” (gazdasági épülettel)

Az 1890-ben kibővített Véghely villa és kertje, sétáló Véghely csa-
ládhoz tartozó gyerekekkel

Az 1889. évben megnyitott almádi gőzhajó kikötő részlete. Jól lát-
szik a kibővített Véghely villa, valamint a kép bal szélén , a közis-
mert nevén a Kis Jancsi villa

ke s a fürdő vendégek nagy rése. Az érseket a parton Brenner Lőrinc s az alis-
pán üdvözölték. A kikötőtől a kis kápolnához hajtatott, hol szép díszkapu volt 
fölállítva. Majd a Bohuniczky családot kereste fel, hol tiszteletére fényes ebéd 
volt. Még délelőtt látogatást tett alispánunknál, s megtekintette egész Almádit, 
mely a főpap tetszését egészen megnyerte. Az érsek délután hagyta el kíséreté-
vel Almádit, visszautazva ismét Balatonfüredre. Az érsek az által is emlékeze-
tessé tette látogatását, hogy az almádi kis kápolna kibővítésére 100 frtot tett le 
az alispán kezéhez.

Az alispán Véghely Dezső volt, akit más alkalommal meglátogatott Al-
mádiban Vaszary Kolos hercegprímás, esztergomi érsek. E látogatás körül-
ményeit fia (1882–1951), szintén Véghely Dezső, 1944–45-ben írt vissza-
emlékezéseiben rögzített. Időpontját nem említette meg, de behatárolható. 
Vaszary Kolos 1891-től viselte ezt a rangot, Véghely alispán pedig 1897-

és rájuk köszöntött, mire megállott Vaszary beszélgetni, no gondoltam magam-
ban majd elkeríti a hercegprímásnak az összes szenteket, de hála Isten nem úgy 
volt, a kérdéseire rendesen válaszolt, mire a hercegprímás 1 forint borravalót 
adott néki. Ez abban az időben igen nagy pénz volt, ezért izente velem amit 
izent apánknak. Apám is és mi is jót nevettünk az eseten. Bizony Imre József-
nek jól jövedelmezett Vaszary Kolos látogatása. Mint rendesen nekünk gyere-
keknek is fel kellett üdvözlésére vonulnunk, ma is emlékezem, olyan fityegőkkel 
feldíszített bársonyanyagból készített kalapja volt, különben mosolygós arcú, so-
vány, szikár pap volt. 

Schildmayer Ferenc
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ben meghalt. Az almádi szőlőbirtokon volt alkalmazott Imre József, aki ká-
romkodós ember volt, de cerberusként védte gazdája birtokát. A történet.

 Egy ízben Vaszary Kolos hercegprímás látogatta meg egy oldalkanonok és a 
tihanyi apát társaságában édes apánkat és a szilvás kiskapujánál állott meg ko-
csijuk, ahol várta őket apám, hiszen be voltak előre jelentve és a hosszú úton 
kísérte őket fel édesapám a villába. Uzsonna után azután a felső kapun át tá-
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gelhessük. Este vacsoránál azután át adom az édesapámnak az Imre József üze-
netét; Mondja meg Dezsőke a papának, hogy ilyen barátokat tartson, mint ez 
a legöregebb pápista pap.

Oh a lókötő József de megijesztett. Ott kapált szőlőt, mikor kísértem fel őket 

80 éves az emlékmű tonalmádi vörös terméskőből készült 12 méter magas oldalt és há-
tul darabos faragású, elöl simán faragott oszlopon bevésve és dúsan 
aranyozva díszeleg az egész hazánkat jelképező kettős kereszt, alatta 
az emlékmű felirata. A bástyafalba erősített márványtáblával, rajta 
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szaki tanácsos. 

Az emlékoszlop előtt Primusz Béla nyugalmazott százados fo-
gadta József főherceget, valamint Rácz Károly nyugalmazott fő-
hadnagy az almádi frontharcos szövetség elnöke az ünnepség 
szervezője és rendezője a vitézek, frontharcosok, leventék és tűz-
oltók sorfala előtt. 

Majd 10 óra 30 perckor Almádi plébáno-
sa, Deák János mondott tábori misét az emlék-
műnél. Közben az almádi dalárda miseénekeket 
adott elő. Ezek után József főherceg mondta el 
ünnepi beszédét. Ezt követően Deák János he-
lyi plébános megáldotta az emlékművet. Majd 
Koszorús László vörösberényi református lelkész 
mondott a hazaszeretettől izzó, lángoló beszé-
det. 

Ezek után az emlékmű átadása következett. 
Tormay Béla az emlékbizottság elnöke almádi bí-
rájának, Ruszinkó Ádámnak adta át megőrzésre és 
karbantartása az emlékművet. 

Az ünnepség végén az emlékművet megkoszo-
rúzták, valamint a közönség elhelyezte virágait. 

A himnusz elhangzása után József főherceg előtt 
díszfelvonulás volt. Délután egy órakor díszebéd 
volt a Pannóniában, ahol Tormay Béla József fő-
hercegre, József főherceg a jelenlévőkre és Almádi 
községre mondott felköszöntőt. 

Forrás: Új Almádi Újság Schildmayer Ferenc cik-
kéből, valamint a Veszprémi Hírlap tudósításából. 

Kovács István 
Honismereti és Városszépítő Kör

Tormay Béla a Balatonalmádi Fürdő 
és Építő Rt elnöke és Postatakarék-
pénztár igazgatója (1935)

1935. május 19. – ünnepség az emlékmű avatásakor és másnap az 
emlékmű környéke 

Az I. világháborút, azaz a „nagy háborút” követő években, az 
1920-as évek második felétől szinte mozgalom indult meg a háború 
áldozatairól megemlékezésekkel, emlékművek állításával.

Balatonalmádiban is elkezdődött a gyűjtés 
egy emlékmű állítására, ugyanis Almádiban 
minden emlékmű közadakozásból létesült. A 
gyűjtés tényét az almádi testületi ülés 1932. jú-
lius 27-i jegyzőkönyve rögzítette. Az 1932. ok-
tóber 14-i testületi ülés jegyzőkönyve szerint 
már az emlékmű helyét keresi a testület és az 
emlékbizottság Tormay Béla vezérletével. 

Több javaslat érkezett az emlékmű felállítá-
si helyére. Végül az 1932. november 14-én tar-
tott testületi ülésen dr. Óvári Ferenc egyetért-
ve a szakértőkkel a 1934/32. számú határoza-
tot hozta:

„Balatonalmádi község képviselő-testülete a 
hősi emlékmű felállítási helyéül a Baross Gá-
bor út, Kossuth Lajos utca és a Kálvin utca kö-
zötti területet jelöli ki.” A határozat kimond-
ja továbbá, hogy „a mű vöröskőből készüljön”, 
s felhatalmazza az elöljáróságot, hogy pályáza-
tot írjon ki.

1934. február 16-i testületi ülésen a zsűri 
meghatalmazása után kiértékelik a beérkezett 
pályaműveket. Végül az „Artikus” jeligéjű pályaművet fogadják el, 
melynek szerzője Györgyi Dénes volt. A kivitelezők ajánlatait az 
1934. április 13-i testületi ülésen vitatják meg. Ekkor választják ki a 
kilenc ajánlattevő közül a nyerteseket. 

Dr. Drong Mihály körorvos javaslatát elfogadva a kőműves mun-
kát vitéz Kürthy László és Birkenhauer János nyerte el. A kőfaragó 
munkát pedig Győri Miklós nyerte el. 

Az 1935. május 6-án tartott testületi ülés határozott: „A hősi em-
lékmű folyó 19-én lesz leleplezve. A leleplezés országos keretek kö-
zött folyik le, s arra a község főherceg őfelsége magas személyét is 
meghívta, aki az ünnepélyen meg fog jelenni.”

A nagyszabású ünnepségről tudósító veszprémi hírlap részletesen 
számolt be: „1935. május 19-én vasárnap délelőtt avatta fel ünne-
pélyes keretek között József főherceg a hősi halottak emlékére fel-
állított emlékoszlopot Balatonalmádiban. A Tormay Béla elnöksége 
alatt működő emlékbizottság Györgyi Dénes budapesti műépítész 
tervei alapján Balatonalmádi községnek áldozatkészségből 9000 
pengő költséggel emeltette e monumentális emlékművet. A bala- Almádi frontharcosok az ünnepség után a Majbó étteremnél (1935)

Véghely Dezső alispán almádi nyaralójának képe bővítés előtt, 
1890. körül. Ebben az időszakban a nyaraló általában egy jelentős 
szőlőbirtokon álló épületet jelentett

Kilátás a Véghely birtokról 1890. körül Vörösberény felé, előtérben 
a „fészerrel” (gazdasági épülettel)

Az 1890-ben kibővített Véghely villa és kertje, sétáló Véghely csa-
ládhoz tartozó gyerekekkel

Az 1889. évben megnyitott almádi gőzhajó kikötő részlete. Jól lát-
szik a kibővített Véghely villa, valamint a kép bal szélén , a közis-
mert nevén a Kis Jancsi villa

ke s a fürdő vendégek nagy rése. Az érseket a parton Brenner Lőrinc s az alis-
pán üdvözölték. A kikötőtől a kis kápolnához hajtatott, hol szép díszkapu volt 
fölállítva. Majd a Bohuniczky családot kereste fel, hol tiszteletére fényes ebéd 
volt. Még délelőtt látogatást tett alispánunknál, s megtekintette egész Almádit, 
mely a főpap tetszését egészen megnyerte. Az érsek délután hagyta el kíséreté-
vel Almádit, visszautazva ismét Balatonfüredre. Az érsek az által is emlékeze-
tessé tette látogatását, hogy az almádi kis kápolna kibővítésére 100 frtot tett le 
az alispán kezéhez.

Az alispán Véghely Dezső volt, akit más alkalommal meglátogatott Al-
mádiban Vaszary Kolos hercegprímás, esztergomi érsek. E látogatás körül-
ményeit fia (1882–1951), szintén Véghely Dezső, 1944–45-ben írt vissza-
emlékezéseiben rögzített. Időpontját nem említette meg, de behatárolható. 
Vaszary Kolos 1891-től viselte ezt a rangot, Véghely alispán pedig 1897-

és rájuk köszöntött, mire megállott Vaszary beszélgetni, no gondoltam magam-
ban majd elkeríti a hercegprímásnak az összes szenteket, de hála Isten nem úgy 
volt, a kérdéseire rendesen válaszolt, mire a hercegprímás 1 forint borravalót 
adott néki. Ez abban az időben igen nagy pénz volt, ezért izente velem amit 
izent apánknak. Apám is és mi is jót nevettünk az eseten. Bizony Imre József-
nek jól jövedelmezett Vaszary Kolos látogatása. Mint rendesen nekünk gyere-
keknek is fel kellett üdvözlésére vonulnunk, ma is emlékezem, olyan fityegőkkel 
feldíszített bársonyanyagból készített kalapja volt, különben mosolygós arcú, so-
vány, szikár pap volt. 

Schildmayer Ferenc
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az októberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk to-
vábbra 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

Befejeződött a gimnázium és a kollégium felújítása
Nem ugyanazt fogják találni szeptember elején a Magyar–Angol 

Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai, mint amit otthagytak 
júniusban – írtuk korábbi számunkban. Így is lett: a diákok már egy 
környezetbarát intézményben folytathatják tanulmányaikat.

A KEOP (2014-4.10.0/F/14-2014-2015 azonosító számú) pá-
lyázatán az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiával kombinálva a konvergencia régiók-
ban keretein belül, pályázati konstrukció” alapján nyert el Balaton-
almádi Város Önkormányzata a gimnázium és a kollégium gim-
náziumi épületrészének felújítására 149 080 607 Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást.

A kiírás szerinti munkálatok a következőkre vonatkoztak: a gim-
náziumi épületrész homlokzati nyílászáró csere, utólagos külső 
homlokzati hőszigetelés, utólagos tetőszigetelés, fűtési- és használa-
ti melegvíz-rendszerének korszerűsítése és egy 37,5 kW teljesítmé-
nyű napelemes rendszer kiépítése. 

Balatonalmádi képviselő-testülete május végi ülésén a gimnázium 
és a kollégium felújítási munkálataihoz közbeszerzési eljárást indí-
tott. (Ehhez a pénzügyi fedezetet a 2015. évi költségvetés biztosí-
totta.) A közbeszerzési eljárás nyertese a VeszprémBer Zrt. lett brut-
tó 14 662 922 Ft ajánlati összeggel. Ebből az összegből az 1. emeleti 
WC, mosdó, fürdő blokkok, valamint a földszinti szobákhoz tarto-
zó vizesblokkokat újították fel. Bízzunk abban, hogy a gimnázium 
tanulóinak jobb teljesítményéhez e felújítás is hozzájárult.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
Balatonalmádi város képviselő-testülete a 2015. szeptember 24-i 

ülésén megtárgyalt, majd elfogadott egy településfejlesztési illetve egy 
településrendezési dokumentumot, melyek az elkövetkező időszak-
ban nagymértékben meghatározzák, befolyásolják a település életét.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2015 januárjában Együtt-
működési Megállapodást kötött a Belügyminisztériummal a Közép-
Dunántúli Operatív Program keretében megvalósítandó „Fenntart-
ható településfejlesztés a kis-és középvárosokban - Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt tárgyában. A do-
kumentum elkészítésének fő célja az, hogy a város fejlesztési elkép-
zeléseit dokumentálja, továbbá, hogy a 2014-2020 időszak Európa 
Uniós támogatásainak lehívását elősegítse. 

A dokumentum a településfejlesztési céljai között közép és hosszú 
távú elképzeléseket, stratégiákat tartalmaz, a település egésze szem-
pontjából jelentős fejlesztéseket felsorolva. A település hosszú távú, 
átfogó céljai közé tartoznak: a komplex turizmus fejlesztése, a helyi 
gazdaság diverzifikációja, a városi funkciók fejlesztése, a humán szol-
gáltatások, a közösségi összetartozás tudat erősítése. A település közép 
távú stratégia céljai: A turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a szolgál-
tatások körének időbeni és térbeni kiszélesítése, a helyi gazdasági ak-
tivitás fokozása, a városi infrastruktúra fejlesztése, a környezet tuda-
tos fejlesztés, az ellátó rendszerek magas szintű biztosítása, a változa-
tos, magas szintű képzés, művelődés megteremtése, a közösségek vál-
tozatos támogatása. A dokumentum akció területeket jelöl ki a te-
lepülésen belül, s a területeken alapos részletességgel tárgyalja a fel-
tárt problémákat, a fejleszteni kívánt területeket, célokat, elképzelése-
ket. A tervezés során lakosság véleményére is kíváncsiak voltunk, a ki-
küldött kérdőívek nagy számban érkeztek vissza, s hasznos tanácsok-
kal szolgáltak a munkában. Ezúton is köszönet a sok segítő és jobbí-
tó szándékú segítségért, véleményért. Minden dokumentum akkor ér 
valamit, ha nem kerül a fiók mélyére, azaz használva van, beszélnek 
róla, aktualizálják, változtatják. Bízom benne, hogy a most elkészült 
Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája is hasz-
nos segítség lesz a városnak, a benne foglalt fejlesztéseket saját illetve 
külső források segítségével meg tudjuk valósítani.

A településfejlesztési dokumentum a város honlapján a www.
balatonalmadi.hu oldalon megtalálható.

Településrendezési terv
Lezárult egy hosszú tervezési és egyeztetési szakasz, elfogadásra került 

Balatonalmádi településrendezési eszközeinek módosítása. Az új rendezé-
si terv, ahogyan általában mindenki ismeri az elnevezést, az építési előírá-
sokat tartalmazza a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan. 
Elfogadásra került a hosszú távra szóló településszerkezeti terv, mely a táj, 
az épített és természeti környezet alakításának és védelmének terület fel-
használással összefüggő módját állapítja meg, valamint kijelöli a település 
fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatáro-
zásra kerültek a település egyes területrészeinek terület felhasználási kate-
góriái, a település működéséhez szükséges, és a település szerkezetét meg-
határozó térbeli műszaki infrastruktúra elemek.

Elfogadásra került a helyi építési szabályzat, mely a településszer-
kezeti tervvel összhangban megállapítja a táj, az épített- és a termé-
szeti környezet, valamint a környezeti elemek 
védelmével kapcsolatos területhasználati korlá-
tozásokat, továbbá az egyes területek felhaszná-
lásával, az azokon való építés rendjével és inten-
zitásával kapcsolatos előírásokkal, a helyi épí-
tési követelményeket, jogokat, kötelezettsége-
ket. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellék-
lete a szabályozási terv, amely az előírásokat tar-
talmazza rajzi megjelenítésben az állami ingat-
lan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával.

A rendezési terv felülvizsgálatának és módo-
sításának szükségességét jogszabály írja elő. A 
rendezési tervekben szükséges lekövetni a jog-
szabályi változásokat, az építési előírásokat, a 
beérkezett és elfogadható lakossági kérelmeket, 
a település életében bekövetkező változásokat, 
egyéb fejlesztési igényeket.

Az új településrendezési terv 30 napra kifüggesztésre került, meg-
tekinthető az önkormányzati hivatal földszinti hirdető tábláján, il-
letve a www.balatonalmadi.hu honlapon.

Az új rendezési terv október végén lép hatályba, s egyben a jelen-
legi HÉSZ hatályát veszti.  Bogdán László főépítész

Testvérvárosi szerződés megerősítése
Balatonalmádi és a németországi Eggenfelden 

15 évvel ezelőtt, 2000. október 21-én testvér-
városi szerződést kötött egymással. A szerződést 
kötő elődök, Karl Riedler és dr. Kerényi László 
polgármestereket az a cél vezérelte, hogy a két vá-

ros polgárai ismerjék meg egymást, emberi és kulturális kapcsolatok 
erősítésével hidat alkossanak ember és ember, város és város, ország 
és ország között. Az elmúlt 15 évben számos alkalommal látogatta-
lak el egymáshoz a két város vezetői, képviselői, civil szervezetei. A 
helyi kulturális csoportok kölcsönösen felléptek egymás városának 
jeles rendezvényein és rengeteg barátság szövődött a két település la-
kói között. A kapcsolat ápolására létrejött az Eggenfelden–Balaton-
almádi Baráti Társaság, amelynek több száz tagja van mindkét part-
nervárosban, valamint a két gimnázium között is élénk a szakmai 
és baráti kapcsolat. Városaink mai vezetői, Wolfgang Grubwinkler, 
Eggenfelden polgármestere és Keszey János, Balatonalmádi polgár-
mestere a szerződéskötés 15 éves jubileuma alkalmából megerősítik 
városaink szövetségét 2015. október 10-én 11.00 órakor a Városhá-
za nagytermében. A jubileum alkalmából Eggenfelden és Balatonal-
mádi képviselő uraiból és hölgyeiből válogatott csapatok játszanak 

„komoly” labdarúgó mérkőzést 2015. október 10-én 15.00 órakor 
a vörösberényi műfüves pályán a pálya ünnepélyes átadását követő-
en. A szimbolikus felvezető meccset a környék és Balatonalmádi fi-
atal csapatainak ifjúsági focitornája követi. Szeretettel várunk min-
den balatonalmádi polgárt a rendezvényen. Viktor Zsuzsanna ide-
genforgalmi referens

Megszépült a József Attila út 
Korábbi számainkban már jeleztük, hogy a József Attila úti járdafel-

újítással párhuzamosan sávos növény beültetésre is sor kerül. Ezt a nyári 
hőség egy ideig akadályozta, most azonban (minthogy a vegetációs idő-
szak vége felé járunk) már zöldellnek a növények. Így jövőre még barát-
ságosabb lesz e hosszú járdaszakasz, egészen a Verseny utcáig.

Hívásunkat várja a KOVIKA 
Esti, éjszakai bosszúság, ha valahol nem működik a közvilágítás. 

Nemcsak a közbiztonságot veszélyezteti egy-egy vaksi lámpa, de baleset-
veszélyt is jelenthet, vagy legalább vonzhat, ha pél-
dául egy kátyú, vagy egy kifordult utcakő kerül a 
lábunk elé. Mindennek az elkerülésére „született” 
a KOVIKA. Idáig is megvolt a lehetősége annak, 
hogy bejelentsük az efféle jelenséget, ám most ez 
közvetlenül, az internet adta lehetőségek segítségé-
vel intézhető el. A lapunkhoz eljuttatott tájékozta-
tó szerint a közvilágítás hibabejelentése (pl. törött 
lámpafej, törött lámpabúra, nem világító lámpa-
test) közvetlenül is bejelenthető a www.kozvilhiba.
hu weboldalon. A KOVIKA egy közvilágítási hi-
babejelentő és nyilvántartó rendszer, melyet a la-
kosság, az önkormányzat, illetve a közvilágítási hi-
bák javítását végző vállalkozó közös használatára 
fejlesztettek ki.

Az internetes elérhetőség lehetőséget biztosít arra 
is, hogy akár a lakosság is közvetlenül jelentse be a 

közvilágítási hibát, és arról a vállalkozó azonnal értesüljön. Így az eddigi 
gyakorlathoz képest sokkal gyorsabban juthat el a meghibásodott lám-
patestekre vonatkozó információ a hibát észlelő személytől a javítást vég-
ző vállalkozóig.

A rendszerben minden rögzített hiba adatait eltárolják, így az in-
formációkat (pl. a bejelentés és kijavítás ideje, a hiba oka) bármikor 
meg lehet tekinteni visszamenőleg is.

A KOVIKA hibabejelentő rendszer három főrészből áll: lakossá-
gi hibabejelentés, önkormányzati modul és vállalkozó-szerelő mo-
dul. A lakossági modul nyilvános, amit minden internet kapcso-
lattal rendelkező lakos el tud 
érni. A rendszer többi részéhez 
csak a megfelelő felhasználói 
név és jelszó használatával le-
het hozzáférni.

A közvilágítás szakaszhibáira 
vonatkozó bejelentéseket to-
vábbra is a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
közterület-felügyeletére lehet 
bejelenteni (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1., te-
lefon +36 88 542 460, email: 
kozterfel@balatonalmadi.hu), 
melyeket az áramszolgáltató-
nak továbbítanak.

 Zatkalik AndrásIlyen volt a munkálatok megkezdésekor a gimnázium bejárata

Ilyen lett felújítás után a gimnázium előtti tér
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Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság májusban információs rovatot indított 
Önöknek. Most az októberi hírcsokrunkat olvashatják. Célunk to-
vábbra 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

Befejeződött a gimnázium és a kollégium felújítása
Nem ugyanazt fogják találni szeptember elején a Magyar–Angol 

Tannyelvű Gimnázium és Kollégium diákjai, mint amit otthagytak 
júniusban – írtuk korábbi számunkban. Így is lett: a diákok már egy 
környezetbarát intézményben folytathatják tanulmányaikat.

A KEOP (2014-4.10.0/F/14-2014-2015 azonosító számú) pá-
lyázatán az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai 
fejlesztése megújuló energiával kombinálva a konvergencia régiók-
ban keretein belül, pályázati konstrukció” alapján nyert el Balaton-
almádi Város Önkormányzata a gimnázium és a kollégium gim-
náziumi épületrészének felújítására 149 080 607 Ft összegű vissza 
nem térítendő támogatást.

A kiírás szerinti munkálatok a következőkre vonatkoztak: a gim-
náziumi épületrész homlokzati nyílászáró csere, utólagos külső 
homlokzati hőszigetelés, utólagos tetőszigetelés, fűtési- és használa-
ti melegvíz-rendszerének korszerűsítése és egy 37,5 kW teljesítmé-
nyű napelemes rendszer kiépítése. 

Balatonalmádi képviselő-testülete május végi ülésén a gimnázium 
és a kollégium felújítási munkálataihoz közbeszerzési eljárást indí-
tott. (Ehhez a pénzügyi fedezetet a 2015. évi költségvetés biztosí-
totta.) A közbeszerzési eljárás nyertese a VeszprémBer Zrt. lett brut-
tó 14 662 922 Ft ajánlati összeggel. Ebből az összegből az 1. emeleti 
WC, mosdó, fürdő blokkok, valamint a földszinti szobákhoz tarto-
zó vizesblokkokat újították fel. Bízzunk abban, hogy a gimnázium 
tanulóinak jobb teljesítményéhez e felújítás is hozzájárult.

Integrált Településfejlesztési Stratégia
Balatonalmádi város képviselő-testülete a 2015. szeptember 24-i 

ülésén megtárgyalt, majd elfogadott egy településfejlesztési illetve egy 
településrendezési dokumentumot, melyek az elkövetkező időszak-
ban nagymértékben meghatározzák, befolyásolják a település életét.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2015 januárjában Együtt-
működési Megállapodást kötött a Belügyminisztériummal a Közép-
Dunántúli Operatív Program keretében megvalósítandó „Fenntart-
ható településfejlesztés a kis-és középvárosokban - Integrált Telepü-
lésfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt tárgyában. A do-
kumentum elkészítésének fő célja az, hogy a város fejlesztési elkép-
zeléseit dokumentálja, továbbá, hogy a 2014-2020 időszak Európa 
Uniós támogatásainak lehívását elősegítse. 

A dokumentum a településfejlesztési céljai között közép és hosszú 
távú elképzeléseket, stratégiákat tartalmaz, a település egésze szem-
pontjából jelentős fejlesztéseket felsorolva. A település hosszú távú, 
átfogó céljai közé tartoznak: a komplex turizmus fejlesztése, a helyi 
gazdaság diverzifikációja, a városi funkciók fejlesztése, a humán szol-
gáltatások, a közösségi összetartozás tudat erősítése. A település közép 
távú stratégia céljai: A turisztikai infrastruktúra fejlesztése, a szolgál-
tatások körének időbeni és térbeni kiszélesítése, a helyi gazdasági ak-
tivitás fokozása, a városi infrastruktúra fejlesztése, a környezet tuda-
tos fejlesztés, az ellátó rendszerek magas szintű biztosítása, a változa-
tos, magas szintű képzés, művelődés megteremtése, a közösségek vál-
tozatos támogatása. A dokumentum akció területeket jelöl ki a te-
lepülésen belül, s a területeken alapos részletességgel tárgyalja a fel-
tárt problémákat, a fejleszteni kívánt területeket, célokat, elképzelése-
ket. A tervezés során lakosság véleményére is kíváncsiak voltunk, a ki-
küldött kérdőívek nagy számban érkeztek vissza, s hasznos tanácsok-
kal szolgáltak a munkában. Ezúton is köszönet a sok segítő és jobbí-
tó szándékú segítségért, véleményért. Minden dokumentum akkor ér 
valamit, ha nem kerül a fiók mélyére, azaz használva van, beszélnek 
róla, aktualizálják, változtatják. Bízom benne, hogy a most elkészült 
Balatonalmádi Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája is hasz-
nos segítség lesz a városnak, a benne foglalt fejlesztéseket saját illetve 
külső források segítségével meg tudjuk valósítani.

A településfejlesztési dokumentum a város honlapján a www.
balatonalmadi.hu oldalon megtalálható.

Településrendezési terv
Lezárult egy hosszú tervezési és egyeztetési szakasz, elfogadásra került 

Balatonalmádi településrendezési eszközeinek módosítása. Az új rendezé-
si terv, ahogyan általában mindenki ismeri az elnevezést, az építési előírá-
sokat tartalmazza a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan. 
Elfogadásra került a hosszú távra szóló településszerkezeti terv, mely a táj, 
az épített és természeti környezet alakításának és védelmének terület fel-
használással összefüggő módját állapítja meg, valamint kijelöli a település 
fejlesztésének területi irányait. A településszerkezeti tervben meghatáro-
zásra kerültek a település egyes területrészeinek terület felhasználási kate-
góriái, a település működéséhez szükséges, és a település szerkezetét meg-
határozó térbeli műszaki infrastruktúra elemek.

Elfogadásra került a helyi építési szabályzat, mely a településszer-
kezeti tervvel összhangban megállapítja a táj, az épített- és a termé-
szeti környezet, valamint a környezeti elemek 
védelmével kapcsolatos területhasználati korlá-
tozásokat, továbbá az egyes területek felhaszná-
lásával, az azokon való építés rendjével és inten-
zitásával kapcsolatos előírásokkal, a helyi épí-
tési követelményeket, jogokat, kötelezettsége-
ket. A helyi építési szabályzat (HÉSZ) mellék-
lete a szabályozási terv, amely az előírásokat tar-
talmazza rajzi megjelenítésben az állami ingat-
lan-nyilvántartási alaptérkép felhasználásával.

A rendezési terv felülvizsgálatának és módo-
sításának szükségességét jogszabály írja elő. A 
rendezési tervekben szükséges lekövetni a jog-
szabályi változásokat, az építési előírásokat, a 
beérkezett és elfogadható lakossági kérelmeket, 
a település életében bekövetkező változásokat, 
egyéb fejlesztési igényeket.

Az új településrendezési terv 30 napra kifüggesztésre került, meg-
tekinthető az önkormányzati hivatal földszinti hirdető tábláján, il-
letve a www.balatonalmadi.hu honlapon.

Az új rendezési terv október végén lép hatályba, s egyben a jelen-
legi HÉSZ hatályát veszti.  Bogdán László főépítész

Testvérvárosi szerződés megerősítése
Balatonalmádi és a németországi Eggenfelden 

15 évvel ezelőtt, 2000. október 21-én testvér-
városi szerződést kötött egymással. A szerződést 
kötő elődök, Karl Riedler és dr. Kerényi László 
polgármestereket az a cél vezérelte, hogy a két vá-

ros polgárai ismerjék meg egymást, emberi és kulturális kapcsolatok 
erősítésével hidat alkossanak ember és ember, város és város, ország 
és ország között. Az elmúlt 15 évben számos alkalommal látogatta-
lak el egymáshoz a két város vezetői, képviselői, civil szervezetei. A 
helyi kulturális csoportok kölcsönösen felléptek egymás városának 
jeles rendezvényein és rengeteg barátság szövődött a két település la-
kói között. A kapcsolat ápolására létrejött az Eggenfelden–Balaton-
almádi Baráti Társaság, amelynek több száz tagja van mindkét part-
nervárosban, valamint a két gimnázium között is élénk a szakmai 
és baráti kapcsolat. Városaink mai vezetői, Wolfgang Grubwinkler, 
Eggenfelden polgármestere és Keszey János, Balatonalmádi polgár-
mestere a szerződéskötés 15 éves jubileuma alkalmából megerősítik 
városaink szövetségét 2015. október 10-én 11.00 órakor a Városhá-
za nagytermében. A jubileum alkalmából Eggenfelden és Balatonal-
mádi képviselő uraiból és hölgyeiből válogatott csapatok játszanak 

„komoly” labdarúgó mérkőzést 2015. október 10-én 15.00 órakor 
a vörösberényi műfüves pályán a pálya ünnepélyes átadását követő-
en. A szimbolikus felvezető meccset a környék és Balatonalmádi fi-
atal csapatainak ifjúsági focitornája követi. Szeretettel várunk min-
den balatonalmádi polgárt a rendezvényen. Viktor Zsuzsanna ide-
genforgalmi referens

Megszépült a József Attila út 
Korábbi számainkban már jeleztük, hogy a József Attila úti járdafel-

újítással párhuzamosan sávos növény beültetésre is sor kerül. Ezt a nyári 
hőség egy ideig akadályozta, most azonban (minthogy a vegetációs idő-
szak vége felé járunk) már zöldellnek a növények. Így jövőre még barát-
ságosabb lesz e hosszú járdaszakasz, egészen a Verseny utcáig.

Hívásunkat várja a KOVIKA 
Esti, éjszakai bosszúság, ha valahol nem működik a közvilágítás. 

Nemcsak a közbiztonságot veszélyezteti egy-egy vaksi lámpa, de baleset-
veszélyt is jelenthet, vagy legalább vonzhat, ha pél-
dául egy kátyú, vagy egy kifordult utcakő kerül a 
lábunk elé. Mindennek az elkerülésére „született” 
a KOVIKA. Idáig is megvolt a lehetősége annak, 
hogy bejelentsük az efféle jelenséget, ám most ez 
közvetlenül, az internet adta lehetőségek segítségé-
vel intézhető el. A lapunkhoz eljuttatott tájékozta-
tó szerint a közvilágítás hibabejelentése (pl. törött 
lámpafej, törött lámpabúra, nem világító lámpa-
test) közvetlenül is bejelenthető a www.kozvilhiba.
hu weboldalon. A KOVIKA egy közvilágítási hi-
babejelentő és nyilvántartó rendszer, melyet a la-
kosság, az önkormányzat, illetve a közvilágítási hi-
bák javítását végző vállalkozó közös használatára 
fejlesztettek ki.

Az internetes elérhetőség lehetőséget biztosít arra 
is, hogy akár a lakosság is közvetlenül jelentse be a 

közvilágítási hibát, és arról a vállalkozó azonnal értesüljön. Így az eddigi 
gyakorlathoz képest sokkal gyorsabban juthat el a meghibásodott lám-
patestekre vonatkozó információ a hibát észlelő személytől a javítást vég-
ző vállalkozóig.

A rendszerben minden rögzített hiba adatait eltárolják, így az in-
formációkat (pl. a bejelentés és kijavítás ideje, a hiba oka) bármikor 
meg lehet tekinteni visszamenőleg is.

A KOVIKA hibabejelentő rendszer három főrészből áll: lakossá-
gi hibabejelentés, önkormányzati modul és vállalkozó-szerelő mo-
dul. A lakossági modul nyilvános, amit minden internet kapcso-
lattal rendelkező lakos el tud 
érni. A rendszer többi részéhez 
csak a megfelelő felhasználói 
név és jelszó használatával le-
het hozzáférni.

A közvilágítás szakaszhibáira 
vonatkozó bejelentéseket to-
vábbra is a Balatonalmádi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
közterület-felügyeletére lehet 
bejelenteni (8220 Balatonal-
mádi, Széchenyi sétány 1., te-
lefon +36 88 542 460, email: 
kozterfel@balatonalmadi.hu), 
melyeket az áramszolgáltató-
nak továbbítanak.

 Zatkalik AndrásIlyen volt a munkálatok megkezdésekor a gimnázium bejárata

Ilyen lett felújítás után a gimnázium előtti tér
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KrónikaVárosháza hírei
Polgárőr hírek

Közbiztonságilag egy sikeres nyarat zárunk, és mindjárt meg is 
kezdjük az őszi közbiztonsági problémák felderítését és azok meg-
oldását. 

Néhány szóban a nyárról. Egyesületi elnökünk sajnálatos betegsé-
ge miatt, az elnöki funkciót már ellátni nem tudja ezért, 2016. má-
jusáig a polgárőrség vezetősége az alábbiak szerint módosult. Elnö-
ki, rendőrségi, és önkormányzati feladatokat Balogh Csaba a titká-
ri feladatokat (szolgálat gépkocsi fenntartás a szolgálat ellátásához 
szükséges eszközök beszerzése) Hilbert Elek, pénzügyi gazdasági ve-
zető Szabó Jenő.

A nyári rendezvények sokasága mellett is sikerült a rendőrséggel 
közösen Balatonalmádiban jó közbiztonsági közérzetet elérni. Mi 
sem mutatja ezt jobban, minthogy az éjszakai órákba nyúló rendez-
vényeken is több ezren fordultak meg. 

Sajnos mind ez a közlekedésről nem mondható el. Gyalogosok, 
kerékpárosok, motorosok és autósok sok esetben semmibe veszik a 
közlekedési szabályokat, mellyel másoknak komoly gondot okoz-
nak, illetve balesetveszélyes helyzetbe hozzák őket. Ehhez hozzá já-
rulnak az őszi időben a vizes csúszós utak, valamint a korai sötéte-
dés. Szeptemberben megkezdődött az iskolaév és a nap bizonyos 
időszakaiban iskola kezdéskor és az iskola befejezésekor sok diák 
fordul meg az utakon. Javasoljuk, hogy a kerékpárosok fényvissza-
verő matricával lássák el kerékpárjukat és ruházatukat (külterüle-
ten kötelező a láthatósági mellény), a gyalogosok szintén a lehető-
ség szerint láthatósági mellényt vagy ennek hiányában fényvisszave-
tő matricát vagy szalagot viseljenek. Kérek minden közlekedőt ma-
gam és a polgárőr társam nevében, hogy fokozottan figyeljenek a 
KRESZ előírásaira.

A polgárőrség is figyel a gyerekek közlekedésére, ennek révén a 
Vörösberényi Általános Iskolával közbiztonsági együttműködési 
szerződést kötött, továbbá egyeztetés alatt van a kéttannyelvű gim-
náziummal is az együttműködési szerződés megkötése. Mivel a Ba-
latonfüredi járás és Balatonalmádi járás közös határral rendelkezik, 
a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület – a Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság egyetértésével – együttműködési szerződést köt, hogy a Ba-
latonalmádi határához közel álló ingatlanok ellenőrzését (lakossági 
kérésre) továbbra is polgárőreink végezhessék.

Bizonyára önök is értesültek róla, hogy az elmúlt hetekben Ma-
gyarországot is elérte egy nagyobb migrációs hullám, ezért fokozott 
kül- és belterületi ellenőrzéseket végez a polgárőrség együttműköd-
ve a rendőrséggel. 

A leírtakból kiderül, hogy a polgárőrség munkája szükséges a köz-
biztonság fenntartásához és a diákokat illetve az időseket érhető ne-
gatív külső tényezők megelőzéséhez és megakadályozásához.

Hasonlóan az előző évekhez folytatjuk a lakó-, illetve nyaraló in-
gatlanok ellenőrzéseit, hogy a betörések illetve rongálások száma 
minimálisra csökkenjen. 

A folyamatosan növekvő feladatokhoz várjuk 18 év feletti bün-
tetlen előéletű nők és férfiak jelentkezését polgárőrségünkhöz.
(baloghcs0310@freemail.hu). Közel 20 éves szolgálati gyakorlattal 
ki merem jelenteni, hogy nagyon jó érzés másoknak segíteni!

Balogh Csaba mb. elnök

Sajtószabadság, kommunikáció
A nagy nyilvánosság előtt megjelenő hírek, információk tartal-

máért a felelősek mi vagyunk, a rendőrség éppen úgy, mint a sajtó 
munkatársai és az állampolgárok egyaránt. 

A rendőrség hivatalos hírforrása a www.police.hu oldal. Ezen a fe-
lületen a lakosság érdeklődésére számot tartó legfrissebb bűnügyi hí-
rekkel, közlekedési információkkal, bűn- és balesetmegelőzési prog-
ramokkal, ügyintézési lehetőségekkel, az egyes szervek elérhetőségével 
találkozik az olvasó. Az adatok frissítése, naprakészsége, tartalmának 
megalapozottsága jogszabály által szabályozott és biztosított.

A sajtóban megjelenő hírek, információk valóság tartalmáért a 
megjelentető személy, ill. a médium kiadója a felelős. A sajtótörvény 
szabályozza, ki, milyen módon viseli a valótlan tartalmú közlemények 
következményeit, esetleg felel érte egy bűntető eljárás során. 

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érin-
tett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket 
használunk, rossz hírét keltjük. Hétköznapi nyelven ezt pletykának 
nevezzük! Egy állítás valakiről lehet megalapozott, de lehet csak szó-
beszéden alapuló. Könnyen esnek az emberek olyan hibába, hogy 
meggyőződés nélkül, első indulataik alapján alkotnak véleményt. És 
persze ezt hangoztatják is. Ha az érintett fél ezt zokon veszi, feljelen-
tést tehet becsületsértés, rágalmazás, rosszhír keltés miatt. Ezek ma-
gánindítványos eljárások, amelyekben a bíróság jár el, és súlyos hát-
rány okozása esetén elzárással (börtönbüntetéssel) is sújtható.

Ezzel kapcsolatban még fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvá-
nosság” kifejezésére. A nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV, 
rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. 
Talán nem is gondolják, hogy például egy facebookos bejegyzésben 
milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek mi-
nősülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmon-
datokban állított valótlan tényekért az írójának vállalni kell a felelős-
séget. A szabad véleménynyilvánításhoz jogunk van, de csak addig, 
amíg ezzel másokat nem sértünk, amíg kulturáltan kommunikálunk!

Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen olyan esetekkel, ami-
kor az emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció hiá-
nya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megoldásá-
ra. A ki nem mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, vélemények 
indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és robbanássze-
rűen törnek elő. Ebből adódnak a konfliktusok, hangos viták, vesze-
kedések, nem ritkán fizikai atrocitások. És persze a feljelentések, hogy 
bántottak bennünket. A kommunikáció, a másik emberrel való pár-
beszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk ré-
szévé. Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a 
társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal, szomszédokkal. De ak-
kor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik mond, 
és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. Így elkerülhetők a 
félreértések, és az abból adódó problémák, megsértődések.

Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell. A másik vé-
leményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek. 
Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra, 
hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.

Stanka Mária c. r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 

rendeletét, mely a februárban elfogadott 2 552 ezer forinthoz ké-
pest a 2015. júniusi módosításkor 335 millió forinttal növekedett. 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 14,5 millió forinttal 
emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami támogatások, 
egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület előző döntései-
nek – 2015. szeptember 3-ig – rendeletbe foglalását, a belső, felada-
tok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázato-
kon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi költ-
ségvetésben. A pályázatok kiírásának határideje: 2015. október 5. A 
pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályáza-
ti felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

A képviselő-testület a 2015. júniusi ülésén már tárgyalta a kör-
nyezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletének tervezetét, me-
lyet azt követően megküldött a Fejér Megyei Kormányhivatal kör-
nyezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya részére, tájékoztatásul 
a szomszédos önkormányzatoknak, valamint a Balatonalmádi ille-
tékességű civil szervezetek részére is. A beérkezett javaslatokat meg-
vizsgálta a testület és a módosítások figyelembe vételével új rendele-
tet alkotott a környezetvédelem helyi szabályairól. 

A Balatonalmádi 10474 hrsz.-ú területen fellelhető leánykökör-
csines terület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvá-
nításával összefüggő eljárást a közös önkormányzati hivatal lefoly-
tatta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a megküldött 
dokumentáció adatai, valamint az Igazgatóság saját adatai alapján a 
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítást támogatta. 
A képviselő-testület megalkotta a leánykökörcsines terület helyi vé-
dett területté nyilvánításáról szóló rendeletet.

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött koráb-
ban a Belügyminisztériummal – a Közép-Dunántúli Operatív Prog-
ram keretében – Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásá-
ra. A véleményezett megalapozó vizsgálati anyagot és stratégiai do-
kumentumot a Belügyminisztérium jóváhagyta. A minisztérium ál-
tal véglegesített Megalapozó vizsgálat és az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia dokumentációja elérhető a www.balatonalmadi.
hu/onkormanyzat/hirdetotabla oldalon.

Befejeződött Balatonalmádi településrendezési tervének felülvizs-
gálata. A szabályozási terv készítése során aktuálissá váló módosítá-
sokat a tervezők átvezették a jóváhagyandó településszerkezeti ter-
ven. Valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletke-
zett egyéb dokumentum a testületi döntéssel végső szakmai véle-
ményezésre megküldésre került az állami főépítésznek, akinek a 
jóváhagyása szükséges a terv véglegesítéséhez. A jóváhagyás birto-
kában a képviselő-testület megalkotta a helyi építési szabályzatról 
szóló rendeletet. A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és mellékletei 30 napra kifüggesztésre került, amely megtekintető 
a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla oldalon. 

A tervezett fejlesztések mielőbbi indítása érdekében – a jogszabá-
lyi lehetőséggel élve – kezdeményezi az önkormányzat a vízpart-re-
habilitációs tanulmányterv módosítását a balatonalmádi parti sáv-
ban lévő egyes ingatlanok terület felhasználásának változtatása tár-
gyában.

A képviselő-testület 2015. szeptember 3-i ülésén döntött arról, 
hogy kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Ma-

gyar Állam tulajdonában, a DRV Zrt. kezelésében lévő Balatonalmá-
di 038 helyrajzi számú, összesen 3 ha 959 m2 területű ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlan a Malom-völgybe 
vezető jelzett turistaút mellett helyezkedik el, amely a város és a kör-
nyék kedvelt kiránduló célpontja. Felső harmadában, mint a műve-
lésből kivont kút túlfolyója tör felszínre a Ferenc forrásként számon 
tartott vízfolyás. Az ingatlan fekvéséből és elhelyezkedéséből adódóan 
elsősorban turisztikai célú hasznosításra alkalmas a forrás és környé-
kének kulturált turista pihenőhelyként történő kialakításával. 

Az önkormányzat 2007-ben csatlakozott a Bakony és Balaton Ke-
leti Kapuja Közhasznú Egyesülethez. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban a LEADER prog-
ramban továbbra is részt kíván venni, így a település pályázatra jo-
gosultjai számára a támogatási és pályázati forrásokhoz való hozzá-
férés biztosítva lesz.

A képviselő-testület elvi egyetértését adta ahhoz, hogy a Ma-
gyar Vitorlás Szövetséggel együttműködjön a „Túravitorlázás 
intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” című, a Bejárha-
tó Magyarország Program járásmódjainak fejlesztését meghatározó 
stratégia megvalósításában. Az előzetes egyeztetések alapján az ön-
kormányzat egy mederkezelői hozzájárulással telepíthető, kisebb vi-
torlások kikötésére szolgáló mobil vízi állás számára alkalmas ingat-
lan biztosításával vehetne részt a projekt megvalósításában, melyhez 
az iskolákkal együttműködve akár vitorlásoktatói program is indul-
hat a későbbiekben.

A piacon működő árusok kezdeményezték a piactér meglévő, 
ponyvával borított tetőszerkezetének oldalsó ponyvázását. A kép-
viselő-testület támogatta az indítványt, és biztosította a hozzá szük-
séges 1,8 millió forint pénzügyi forrást. A feltekerhető kialakítással 
megoldandó oldalsó ponyva – a bevilágítás érdekében – az észak-
nyugati oldalon fényáteresztő (áttetsző) felületeket kap.

Az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet alapján az 
önkormányzat a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére már évek 
óta biztosít forrást, melynek éves mértéke 900 ezer forint. A koráb-
ban kiírt pályázatra beérkezett támogatási kérelem elbírálásáról is 
döntés született.

Döntés született többek között a Wesselényi-strandon lévő 1. szá-
mú büfé bérleti jogviszonyára vonatkozó jogutódlás és a Rákóczi u. 
39. szám alatti lakások hasznosítása tárgyában is.

Közlemény
INGYEN KIVÁGJUK ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld 

cserjéjét, vagy dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdeko-
rálás céljából, november hónapban. Balatonalmádi Városgond-
nokság, telefon +36 88 542 561.

Tájékoztatás
Az anonim alkoholisták közössége új időpontban, minden pén-

teken 17.00–18.00-ig tart meetinget.
Ha problémád van az alkohollal vagy droggal, akkor mi segíthe-

tünk. Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 
Baross G. u. 32. Bővebb információ: +36 30 394 2920 T. András
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KrónikaVárosháza hírei
Polgárőr hírek

Közbiztonságilag egy sikeres nyarat zárunk, és mindjárt meg is 
kezdjük az őszi közbiztonsági problémák felderítését és azok meg-
oldását. 

Néhány szóban a nyárról. Egyesületi elnökünk sajnálatos betegsé-
ge miatt, az elnöki funkciót már ellátni nem tudja ezért, 2016. má-
jusáig a polgárőrség vezetősége az alábbiak szerint módosult. Elnö-
ki, rendőrségi, és önkormányzati feladatokat Balogh Csaba a titká-
ri feladatokat (szolgálat gépkocsi fenntartás a szolgálat ellátásához 
szükséges eszközök beszerzése) Hilbert Elek, pénzügyi gazdasági ve-
zető Szabó Jenő.

A nyári rendezvények sokasága mellett is sikerült a rendőrséggel 
közösen Balatonalmádiban jó közbiztonsági közérzetet elérni. Mi 
sem mutatja ezt jobban, minthogy az éjszakai órákba nyúló rendez-
vényeken is több ezren fordultak meg. 

Sajnos mind ez a közlekedésről nem mondható el. Gyalogosok, 
kerékpárosok, motorosok és autósok sok esetben semmibe veszik a 
közlekedési szabályokat, mellyel másoknak komoly gondot okoz-
nak, illetve balesetveszélyes helyzetbe hozzák őket. Ehhez hozzá já-
rulnak az őszi időben a vizes csúszós utak, valamint a korai sötéte-
dés. Szeptemberben megkezdődött az iskolaév és a nap bizonyos 
időszakaiban iskola kezdéskor és az iskola befejezésekor sok diák 
fordul meg az utakon. Javasoljuk, hogy a kerékpárosok fényvissza-
verő matricával lássák el kerékpárjukat és ruházatukat (külterüle-
ten kötelező a láthatósági mellény), a gyalogosok szintén a lehető-
ség szerint láthatósági mellényt vagy ennek hiányában fényvisszave-
tő matricát vagy szalagot viseljenek. Kérek minden közlekedőt ma-
gam és a polgárőr társam nevében, hogy fokozottan figyeljenek a 
KRESZ előírásaira.

A polgárőrség is figyel a gyerekek közlekedésére, ennek révén a 
Vörösberényi Általános Iskolával közbiztonsági együttműködési 
szerződést kötött, továbbá egyeztetés alatt van a kéttannyelvű gim-
náziummal is az együttműködési szerződés megkötése. Mivel a Ba-
latonfüredi járás és Balatonalmádi járás közös határral rendelkezik, 
a Balatonalmádi Polgárőr Egyesület – a Balatonfüredi Rendőrkapi-
tányság egyetértésével – együttműködési szerződést köt, hogy a Ba-
latonalmádi határához közel álló ingatlanok ellenőrzését (lakossági 
kérésre) továbbra is polgárőreink végezhessék.

Bizonyára önök is értesültek róla, hogy az elmúlt hetekben Ma-
gyarországot is elérte egy nagyobb migrációs hullám, ezért fokozott 
kül- és belterületi ellenőrzéseket végez a polgárőrség együttműköd-
ve a rendőrséggel. 

A leírtakból kiderül, hogy a polgárőrség munkája szükséges a köz-
biztonság fenntartásához és a diákokat illetve az időseket érhető ne-
gatív külső tényezők megelőzéséhez és megakadályozásához.

Hasonlóan az előző évekhez folytatjuk a lakó-, illetve nyaraló in-
gatlanok ellenőrzéseit, hogy a betörések illetve rongálások száma 
minimálisra csökkenjen. 

A folyamatosan növekvő feladatokhoz várjuk 18 év feletti bün-
tetlen előéletű nők és férfiak jelentkezését polgárőrségünkhöz.
(baloghcs0310@freemail.hu). Közel 20 éves szolgálati gyakorlattal 
ki merem jelenteni, hogy nagyon jó érzés másoknak segíteni!

Balogh Csaba mb. elnök

Sajtószabadság, kommunikáció
A nagy nyilvánosság előtt megjelenő hírek, információk tartal-

máért a felelősek mi vagyunk, a rendőrség éppen úgy, mint a sajtó 
munkatársai és az állampolgárok egyaránt. 

A rendőrség hivatalos hírforrása a www.police.hu oldal. Ezen a fe-
lületen a lakosság érdeklődésére számot tartó legfrissebb bűnügyi hí-
rekkel, közlekedési információkkal, bűn- és balesetmegelőzési prog-
ramokkal, ügyintézési lehetőségekkel, az egyes szervek elérhetőségével 
találkozik az olvasó. Az adatok frissítése, naprakészsége, tartalmának 
megalapozottsága jogszabály által szabályozott és biztosított.

A sajtóban megjelenő hírek, információk valóság tartalmáért a 
megjelentető személy, ill. a médium kiadója a felelős. A sajtótörvény 
szabályozza, ki, milyen módon viseli a valótlan tartalmú közlemények 
következményeit, esetleg felel érte egy bűntető eljárás során. 

Mások életébe történő durva beavatkozásnak minősül, ha az érin-
tett személyről valótlant állítunk, a személyét sértő kifejezéseket 
használunk, rossz hírét keltjük. Hétköznapi nyelven ezt pletykának 
nevezzük! Egy állítás valakiről lehet megalapozott, de lehet csak szó-
beszéden alapuló. Könnyen esnek az emberek olyan hibába, hogy 
meggyőződés nélkül, első indulataik alapján alkotnak véleményt. És 
persze ezt hangoztatják is. Ha az érintett fél ezt zokon veszi, feljelen-
tést tehet becsületsértés, rágalmazás, rosszhír keltés miatt. Ezek ma-
gánindítványos eljárások, amelyekben a bíróság jár el, és súlyos hát-
rány okozása esetén elzárással (börtönbüntetéssel) is sújtható.

Ezzel kapcsolatban még fel kell hívnom a figyelmet a „nagy nyilvá-
nosság” kifejezésére. A nyomtatott sajtó, az elektronikus média (TV, 
rádió), az internetes fórumok, közösségi oldalak annak számítanak. 
Talán nem is gondolják, hogy például egy facebookos bejegyzésben 
milyen könnyen követhet el valaki valójában bűncselekménynek mi-
nősülő dolgot. A kommentekben, bejegyzésekben, a beszúrt félmon-
datokban állított valótlan tényekért az írójának vállalni kell a felelős-
séget. A szabad véleménynyilvánításhoz jogunk van, de csak addig, 
amíg ezzel másokat nem sértünk, amíg kulturáltan kommunikálunk!

Sajnos gyakran találkozunk a rendőrségen olyan esetekkel, ami-
kor az emberek, családtagok, rokonok közötti kommunikáció hiá-
nya okozza, hogy a hatóság segítségét kérik problémáik megoldásá-
ra. A ki nem mondott szavak, kérések, kérdések, vágyak, vélemények 
indulatok formájában raktározódnak az emberekben, és robbanássze-
rűen törnek elő. Ebből adódnak a konfliktusok, hangos viták, vesze-
kedések, nem ritkán fizikai atrocitások. És persze a feljelentések, hogy 
bántottak bennünket. A kommunikáció, a másik emberrel való pár-
beszéd tanulható, de gyakorlás nélkül nem válik a mindennapunk ré-
szévé. Legfontosabb módja a beszélgetés! Beszélgetés a gyerekekkel, a 
társunkkal, a barátainkkal, munkatársainkkal, szomszédokkal. De ak-
kor valódi a beszélgetés, ha oda is figyelünk arra, amit a másik mond, 
és visszakérdezünk, ha nem érthető számunkra. Így elkerülhetők a 
félreértések, és az abból adódó problémák, megsértődések.

Nem gondolkodik mindenki egyformán, nem is kell. A másik vé-
leményének tisztelete és elfogadása alapvető feltétele az együttélésnek. 
Baráti, ismeretségi körünk megválasztásával van lehetőségünk arra, 
hogy kiszűrjük életünkből a számunkra elfogadhatatlan kapcsolatokat.

Stanka Mária c. r. őrnagy Balatonalmádi Rendőrkapitányság

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület módosította az önkormányzat költségvetési 

rendeletét, mely a februárban elfogadott 2 552 ezer forinthoz ké-
pest a 2015. júniusi módosításkor 335 millió forinttal növekedett. 
A jelenlegi költségvetési rendelet módosításával 14,5 millió forinttal 
emelkedik a főösszeg, mely többek között az állami támogatások, 
egyéb támogatások változásait, a képviselő-testület előző döntései-
nek – 2015. szeptember 3-ig – rendeletbe foglalását, a belső, felada-
tok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások és a pályázato-
kon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti. 

Az önkormányzat csatlakozási szándékát fejezte ki a hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőokta-
tási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, 
melynek támogatására 1,2 millió forintot biztosít a jövő évi költ-
ségvetésben. A pályázatok kiírásának határideje: 2015. október 5. A 
pályázatok benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályáza-
ti felhívás a www.balatonalmadi.hu honlapon megtalálható.

A képviselő-testület a 2015. júniusi ülésén már tárgyalta a kör-
nyezetvédelem helyi szabályairól szóló rendeletének tervezetét, me-
lyet azt követően megküldött a Fejér Megyei Kormányhivatal kör-
nyezetvédelmi és természetvédelmi főosztálya részére, tájékoztatásul 
a szomszédos önkormányzatoknak, valamint a Balatonalmádi ille-
tékességű civil szervezetek részére is. A beérkezett javaslatokat meg-
vizsgálta a testület és a módosítások figyelembe vételével új rendele-
tet alkotott a környezetvédelem helyi szabályairól. 

A Balatonalmádi 10474 hrsz.-ú területen fellelhető leánykökör-
csines terület helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvá-
nításával összefüggő eljárást a közös önkormányzati hivatal lefoly-
tatta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága a megküldött 
dokumentáció adatai, valamint az Igazgatóság saját adatai alapján a 
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítást támogatta. 
A képviselő-testület megalkotta a leánykökörcsines terület helyi vé-
dett területté nyilvánításáról szóló rendeletet.

Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött koráb-
ban a Belügyminisztériummal – a Közép-Dunántúli Operatív Prog-
ram keretében – Integrált Településfejlesztési Stratégia kidolgozásá-
ra. A véleményezett megalapozó vizsgálati anyagot és stratégiai do-
kumentumot a Belügyminisztérium jóváhagyta. A minisztérium ál-
tal véglegesített Megalapozó vizsgálat és az Integrált Településfej-
lesztési Stratégia dokumentációja elérhető a www.balatonalmadi.
hu/onkormanyzat/hirdetotabla oldalon.

Befejeződött Balatonalmádi településrendezési tervének felülvizs-
gálata. A szabályozási terv készítése során aktuálissá váló módosítá-
sokat a tervezők átvezették a jóváhagyandó településszerkezeti ter-
ven. Valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletke-
zett egyéb dokumentum a testületi döntéssel végső szakmai véle-
ményezésre megküldésre került az állami főépítésznek, akinek a 
jóváhagyása szükséges a terv véglegesítéséhez. A jóváhagyás birto-
kában a képviselő-testület megalkotta a helyi építési szabályzatról 
szóló rendeletet. A településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat 
és mellékletei 30 napra kifüggesztésre került, amely megtekintető 
a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.
balatonalmadi.hu/onkormanyzat/hirdetotabla oldalon. 

A tervezett fejlesztések mielőbbi indítása érdekében – a jogszabá-
lyi lehetőséggel élve – kezdeményezi az önkormányzat a vízpart-re-
habilitációs tanulmányterv módosítását a balatonalmádi parti sáv-
ban lévő egyes ingatlanok terület felhasználásának változtatása tár-
gyában.

A képviselő-testület 2015. szeptember 3-i ülésén döntött arról, 
hogy kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a Ma-

gyar Állam tulajdonában, a DRV Zrt. kezelésében lévő Balatonalmá-
di 038 helyrajzi számú, összesen 3 ha 959 m2 területű ingatlan ingye-
nes önkormányzati tulajdonba adását. Az ingatlan a Malom-völgybe 
vezető jelzett turistaút mellett helyezkedik el, amely a város és a kör-
nyék kedvelt kiránduló célpontja. Felső harmadában, mint a műve-
lésből kivont kút túlfolyója tör felszínre a Ferenc forrásként számon 
tartott vízfolyás. Az ingatlan fekvéséből és elhelyezkedéséből adódóan 
elsősorban turisztikai célú hasznosításra alkalmas a forrás és környé-
kének kulturált turista pihenőhelyként történő kialakításával. 

Az önkormányzat 2007-ben csatlakozott a Bakony és Balaton Ke-
leti Kapuja Közhasznú Egyesülethez. A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban a LEADER prog-
ramban továbbra is részt kíván venni, így a település pályázatra jo-
gosultjai számára a támogatási és pályázati forrásokhoz való hozzá-
férés biztosítva lesz.

A képviselő-testület elvi egyetértését adta ahhoz, hogy a Ma-
gyar Vitorlás Szövetséggel együttműködjön a „Túravitorlázás 
intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései” című, a Bejárha-
tó Magyarország Program járásmódjainak fejlesztését meghatározó 
stratégia megvalósításában. Az előzetes egyeztetések alapján az ön-
kormányzat egy mederkezelői hozzájárulással telepíthető, kisebb vi-
torlások kikötésére szolgáló mobil vízi állás számára alkalmas ingat-
lan biztosításával vehetne részt a projekt megvalósításában, melyhez 
az iskolákkal együttműködve akár vitorlásoktatói program is indul-
hat a későbbiekben.

A piacon működő árusok kezdeményezték a piactér meglévő, 
ponyvával borított tetőszerkezetének oldalsó ponyvázását. A kép-
viselő-testület támogatta az indítványt, és biztosította a hozzá szük-
séges 1,8 millió forint pénzügyi forrást. A feltekerhető kialakítással 
megoldandó oldalsó ponyva – a bevilágítás érdekében – az észak-
nyugati oldalon fényáteresztő (áttetsző) felületeket kap.

Az épített környezet helyi védelméről szóló rendelet alapján az 
önkormányzat a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek meg-
óvásának, fennmaradásának, megőrzésének elősegítésére már évek 
óta biztosít forrást, melynek éves mértéke 900 ezer forint. A koráb-
ban kiírt pályázatra beérkezett támogatási kérelem elbírálásáról is 
döntés született.

Döntés született többek között a Wesselényi-strandon lévő 1. szá-
mú büfé bérleti jogviszonyára vonatkozó jogutódlás és a Rákóczi u. 
39. szám alatti lakások hasznosítása tárgyában is.

Közlemény
INGYEN KIVÁGJUK ezüst-, erdei és feketefenyőjét, örökzöld 

cserjéjét, vagy dekoratív nagy lucfenyőjét karácsonyi városdeko-
rálás céljából, november hónapban. Balatonalmádi Városgond-
nokság, telefon +36 88 542 561.

Tájékoztatás
Az anonim alkoholisták közössége új időpontban, minden pén-

teken 17.00–18.00-ig tart meetinget.
Ha problémád van az alkohollal vagy droggal, akkor mi segíthe-

tünk. Helyszín: Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ, 
Baross G. u. 32. Bővebb információ: +36 30 394 2920 T. András
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ALMÁDI ÚJSÁGIskolai hírek 2015. október Iskolai hírek
Látogatás a csillagvizsgálóban

Tanévkezdés a gimnáziumban
Iskolánkban a szeptember elsősorban a legfiatalabbakról szól. 

Amíg a tapasztaltabb diákok az elmúlt évek alatt szerzett rutinnal 
közlekednek a folyosón, találják meg a termüket és választják a leg-
finomabb forró italt az automatából, a kis „nulladikosok” az első 
hónapban még elég elveszettek. Látszólag mindenki megszokta már 
az új környezetet, új tanárokat, és a rengeteg angol órát. A kollégis-
ták pedig különösen élvezik a szülők nélküli lét szabadságát. De va-
jon mennyire érzik magukénak a barátságos épületet, a kolesz aulát, 
a menza kaját? Részei-e a közösségnek ilyen rövid idő után?

 Magyar órán a 9 k.ny. B osztályosok az iskoláról szerzett első benyo-
másukról írtak fogalmazást, Páder Zsófia szavai pedig megválaszolják a 
gondolatban feltett kérdéseket. „Már az első perctől kezdve imádtam az 
iskola családias hangulatát. A diákok sugárzó arca arról árulkodott, hogy 
igen, jó érzés ide járni. Már a nyílt napon megfertőzött a „DLSB életér-
zés”, magához láncolt és nem eresztett. Nem is bánom. Az, hogy felvettek, 
nem csak azt jelentette, hogy egy újabb tételt kihúzhatok a bakancslistám-
ról. Az iskolának köszönhetően új barátokra és új célokra is szert tettem. Ez 
a DLSB: egy hely, ami kaput nyit számodra a világ felé. Nem kellett éveket 
ide járnom, hogy rájöjjek erre. Elég volt egy hét is.” Sólyom Eszter

Zöld hét „térfoglalás”
A Vörösberényi Általános Iskola 2015. szeptember 21-én projekt-

napot tartott. Ekkor került sor a TÁMOP – 3.1.4. B-13/1-2013-
0001 „Köznevelés az iskolában” projekt, partnerség és hálózatoso-
dás modul közösségi terek nyitórendezvényére. A pályázaton isko-
lánk közösségi tér kialakítására alkalmas eszközöket nyert több száz-
ezer forint értékben, melyekből a gyümölcsfák és a tárgyi berende-
zések (asztalok, székek, babzsák fotelek,) már a nyár folyamán meg-
érkeztek, s a játékokat előreláthatóan október végére várhatjuk.

A projekt első programelemeként a diákönkormányzat versíró 
versenyt és rajzpályázatot hirdetett „A Mi Játszó-Terünk” címmel, 
amelyre számos alkotás érkezett. Az ünnepélyes megnyitón szakmai 
zsűri értékelte a pályamunkákat és hirdetett eredményt, majd diák-
író-olvasó találkozó keretében az alkotók bemutatták verseiket. Az 
irodalmi művek közt dallamok csendültek fel zeneiskolás tanulóink 
és Ihász Irén tanárnő előadásában.

Intézményünkben többéves hagyomány, hogy bekapcsolódunk a kör-
nyezettudatos gondolkodást és az egészséges életmódot népszerűsítő Eu-
rópai Mobilitási Hét programjaiba, így a megnyitó ünnepségünket össze-
kötöttük az Autómentes Nappal. A jó idő a természetbe vonzotta a 120 
alsó tagozatos gyermeket. A Malom-völgybe gyalogosan jutottak ki az 
osztályok, majd egy izgalmas akadályverseny következett, mely próbára 
tette a vegyes életkorú csapatok ügyességét, leleményességét, bátorságát, 
erejét, kitartását, tájékozottságát. Az állomások megkeresése és a felada-
tok teljesítése is szórakoztató feladat volt a gyerekek számára. A nagyob-
bak ügyesen irányították csapattársaikat, a kisebbeknek pedig új élményt 
jelentett, hogy a „nagyokkal” együtt versenyezhettek. A szülői munkakö-
zösség frissítőjét az alsó tagozatos eredményhirdetés és díjkiosztás követte. 

A délután folyamán a Balatoni Játékpontból kapott óriásjátékok-
kal játszhattak a kisebb gyerekek. Mountain bike bemutató után ke-
rékpáros ügyességi játék következett. A pálya elemeit a Veszprémi Ke-
rékpáros Egyesület junior csapata biztosította. Bokros Manassé edző 
pedig sokat segített abban, hogy az ügyességet, bátorságot kívánó fel-
adatokat kipróbálhatták a diákok, ki biciklivel, ki rollerrel. 

A felső tagozatosok sem unatkoztak! 11 helyszínen játékos ügyességi 
feladatokat oldottak meg. Kerékpáros, rolleres akadálypályán, közlekedé-
si totóban mérték össze erejüket, autómentes szimbólumokat, álomjár-
műveket terveztek aszfalton, „Sétálj minél többet!” szlogennel slackline-
on egyensúlyoztak, zsinórlabdában, ping-pongban és csocsózásban mu-
tatták meg rátermettségüket. A további állomásokon tanulóink körében 
óriási sikert arattak az „Almádiért” Közalapítvány Hungarikum Kincses-
tár és Játékos Balaton készségfejlesztő játékai. Lelkesen ostromolták a vár-
falat, gyűjtötték be a méhecskéket, ügyeskedtek gólyák közt, horgász-
tak, memóriakártyákon, kirakókon, távcsöveken ismerkedtek hazánk 
kiemelt értékeivel. A délutáni órákban a 2 pályán történő kettő órás „ 
kétkerekűzés” és a szülőknek szóló kerékpáros KRESZ-totó aktív és mél-
tó zárása lett az autómentes napnak.

Zenei tábor 2015.
Idén 2015. augusztus 16–22-e között immár harmadszor vettem 

részt a zeneiskolánk által szervezett zenei táborban. Az első tábor 
Tasson volt a Duna partján. A tavalyi és az idei pedig a Hubertus 
Erdészeti Erdei Iskolában. Táborunkat Huiber György (Gyuri bá-
csi) vezette. Én már nagyon vártam az idei hetet is, és most sem kel-
lett csalódnom. 

Ezen a nyáron 14 fiú és 13 lány vállalkozott a tábor kaland-
jaira. Augusztus 16-án, vasárnap délután érkeztünk meg az er-
dei iskolába. A kipakolással nem sokat foglalkoztunk, helyet-
te a focipályát foglaltuk el. Este a vacsora után megismerked-
tünk egymással. Ezután kialakítottunk három csapatot. Ezek a 
csoportok felváltva jártak zenére, faragásra és hímzésre a követ-
kező héten. Azon a vasárnapon még sokáig fennmaradtunk és 
beszélgettünk. 

Hétfőn Gyuri bácsi eligazítást tartott. Ezek után megkezdőd-
tek a foglalkozások. Gabi nénivel zenéltünk, Csabival és Attilá-
val a faragás rejtelmeivel ismerkedtünk és Erika néni a kereszt-
szemes hímzésre tanított bennünket. A foglalkozások között 
Orsi néni által készített finom harapnivalóval csillapítottuk az 
éhségünket.

A következő napon Felső-Iszkázra látogattunk el, ahol Nagy Lász-
ló szülőházát tekintettük meg. Ezt követően eltúrázunk a Somló 
hegy tetején lévő várba. A kirándulás elég kimerítő volt, de a lát-
vány kárpótolt bennünket. 

Augusztus 20-át úgy ünnepeltük, hogy megnéztük az István a ki-
rály rock operát és elénekeltünk belőle egy részletet.

Minden nap kirándulhattunk is a tábor környékén – barlang, pa-
tak, Manók háza.

Eddig minden évben volt a megszokott programokon kívül egy-
egy érdekesség is. Az idén agyagozhattunk egy kedves néni vezetésé-
vel. Díszes tálakat és kis figurákat készítettünk, amiket már kiéget-
ve vissza is kaptunk, s otthon használunk.

A tábor zárónapján koncertet adtunk a közelben lakó gye-
rekek szüleinek, hangszeres bemutatókkal, énekkel és tánccal 
színesítettük a programot. Már nagyon vártuk az estét, mert 
tábortüzet gyújtottunk. A hangulat nagyon vidám volt. Ma-
rika néni sok szép pillanatot megörökített a fényképezőgé-
pével.

Másnap reggel összepakoltuk a holminkat és egy utolsó kártyázás 
közepette vártuk a szüleinket.

Köszönöm a szervezőknek a sok vidám percet, a maradandó él-
ményeket! Balatonalmádi Város Önkormányzatának és az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítványnak pedig a támogatást! Remélem, jövő-
re újra találkozunk!

Mester Ádám
4. osztályos trombitás

Játszani jó
A Györgyi dénes Általános Iskola tanulóival szeptember 26-án Cim-

bora kiránduláson vettünk részt. Úti célunk Székesfehérvár volt. El-
sőként ellátogattunk a Hetedhét Játékmúzeumba. Idegenvezetőnk 
segítségével megfigyelhettük a régi idők játékait, sőt ki is próbálhat-
tuk őket. A délutánt a Koronás történelmi játszóparkban töltöttük. 
Kézműveskedés után az időjárás kedvezett nekünk és nagy örömünk-
re végre kipróbálhattuk a hatalmas játéktér eszközeinek sokaságát. Ha 
csak rövid időre is, de minden gyerek király lehetett a Koronás parkban. 
Reméljük, hogy az év során még sok ilyen Cimborás élmény vár ránk.

Mezei futóverseny
Eredményesem szerepeltek a györgyis diákok a körzeti diákolimpia 

mezei futóversenyen A 2015–2016. tanév első diákolimpiai versenye 
a szeptember 28-án Vörösberényben megrendezett mezei futóverseny 
volt. A kissé hűvös idő ellenére négy korcsoportban 7 iskola közel 300 
diákja állt rajthoz. A verseny végén csapatversenyben és egyéni verseny-
számban is értékelték a gyerekek teljesítményét a szervezők. A csapat és 
egyéni eredmények alapján az összesített pontérték táblázat alapján–az 
idei tanévben is- a Györgyi Dénes Iskola végzett az első helyen.

Iskolánk eredményei: 1. korcsoport (2007–2008-ban születettek) 
fiú csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: Halász Levente, Bécsy 
Bendegúz, Horváth Milán, Révész Ádám, Geréd Zalán. 1. korcso-
port lány csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: Kiss Leila, Blazsúr 
Hanna, Göde Petra, Perényi Dorka, Kutics Fruzsina. Egyéni ver-
senyben Göde Petra 1. helyezett, Blazsúr Hanna 2. helyezett. 2. kor-
csoport (2005–2006.) fiú csapatverseny: „A” csapat 1. helyezés, csa-
pattagok: Fazekas Máté, Ács Gergő, Babitz Mihály, Geréd László, 
Blazsúr Bertalan. Egyéni versenyben: Fazekas Máté 1. hely, Ács Ger-
gő 2. hely., Geréd László 3. hely. „B” csapat 2. helyezés, csapattagok: 
Kovács Kolin, Németh Levente, Kutics Balázs, Csomai Dominik, 
Kiss Barnabás. 2. korcsoport lány csapatverseny: 1. helyezés, csapat-
tagok: Kurucz Luca, Gergely Gabriella, Udvardy Luca, Varga Viktó-
ria, Csempesz Lara. Egyéni versenyben Csempesz Lara 3. helyezett. 3. 
korcsoport (2003–2004.) fiú csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: 
Horváth Máté, Vaczkó Levente, Mester Márton, Gáspár Levente, Fa-
zekas Gergő. Egyéni versenyben: Horváth Máté 1. helyezett. 3. kor-
csoport lány csapatverseny: 1 hely, csapattagok: Sánta Zsófia, Sasvári 
Alíz, Gyüre Sarolta, Kapus Zsófia, Domokos Diana. Egyéni verseny-
ben: Gyüre Sarolta 3. hely. 4. korcsoport fiú (2001–2002.) csapatver-
seny: 2. hely, csapattagok: Kapus Ádám, Schalbert Artúr, Sánta Zsó-
fia, Szilágyi Benedek, Batta Zoltán. Egyéni versenyben Sánta Kornél 
1. helyezett, Schalbert Artúr 2. helyezett. 4. korcsoport lány csapat-
verseny: 2. hely. Csapattagok: Talián Viktória, Penics Anna, Kenyeres 
Boglárka, Mistina Fanni, Gergelyi Laura. A csapatversenyben az első 
helyen végzett csaptok, míg egyéniben az 1–4. helyezett versenyzők ju-
tottak tovább az októberben megrendezésre kerülői megyei versenyre.

Fotó: Pászti Gy.

A délelőtti Autómentes Nap programjához kapcsolódva estefelé a 
hetedik és nyolcadik osztályos gyerek és 6 kísérőpedagógus átsétál-
tak a balatonfűzfői csillagvizsgálóba. Először Kocsis Antal csillagász 
előadását hallgatták meg, aki elmesélte az épület történetét, a táv-
csövei felépítését, méretét. Több fényképet megnézve ismerkedtek a 
csillagképekkel és az égbolttal. Egy kisfilmen láthatták azt is, hogyan 
néz ki a sarki fény 400 km magasból, műholdról nézve, és milyen a 
Föld fényszennyezettsége. Izgalmuk csak fokozódott, amikor végre 
két csoportra osztva felmehettek a kupolába és kimehettek a terasz-
ra. A teraszon Gubicza László csillagász saját készítésű távcsövébe te-
kintve láthatták a kettős csillagot. A kupolában a csillagvizsgáló táv-
csöveivel megnézhették az első negyedben lévő Hold felszínét. Meg-
döbbentek, mikor látták az éles képeket a Hold krátereiről, amiket 
még ilyenkor is a Nap világít meg. Majd a Naprendszerünk távolabbi 
bolygójára fordították a távcsövet, így láthatták a Szaturnuszt a legen-
dás gyűrűjével. A csodálatos látvány több gyereknek is nagyon tetszett 
és maradt még sok-sok mesélnivalója a csillagásznak is. A gyerekek 
úgy döntöttek, hogy még többször felkeresik majd a csillagvizsgálót.

Élményekkel gazdagon esti sötétségben indultak haza, és azt talál-
gatták, milyen csillagok fényét láthatják az égbolton.

Zsapka Andrea, Trázsi Erika, Kovács Katalin

A csillagvizsgálóban

Kerékpáros ügyességi verseny

Balatonkenesén kirándultunk
Egy szép őszi napon osztálytársaimmal Balatonkenesére kirándul-

tunk. Vonattal utaztunk, szerencsére szép időnk volt. Az állomástól 
elsétáltunk a kultúra házáig. Itt találkoztunk egy bohóccal, aki meg-
tanította az elsősöket varázsolni.

Innen a templomhoz mentünk, ahol egy kedves bácsi mesélt a 
templom történetéről. Ellátogattunk a tájházba, ott több kiállítást 
néztünk meg. Engem legjobban a háborús emlékek érdekeltek. Tí-
zórai után egy gombaszakértő bácsi tartott előadást. Utoljára fel-
mentünk a kilátóhoz. Haza is vonattal utaztunk. Nagyon jól érez-
tem magam.  Dávid Csongor 4./BA tábor résztvevői
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Látogatás a csillagvizsgálóban

Tanévkezdés a gimnáziumban
Iskolánkban a szeptember elsősorban a legfiatalabbakról szól. 

Amíg a tapasztaltabb diákok az elmúlt évek alatt szerzett rutinnal 
közlekednek a folyosón, találják meg a termüket és választják a leg-
finomabb forró italt az automatából, a kis „nulladikosok” az első 
hónapban még elég elveszettek. Látszólag mindenki megszokta már 
az új környezetet, új tanárokat, és a rengeteg angol órát. A kollégis-
ták pedig különösen élvezik a szülők nélküli lét szabadságát. De va-
jon mennyire érzik magukénak a barátságos épületet, a kolesz aulát, 
a menza kaját? Részei-e a közösségnek ilyen rövid idő után?

 Magyar órán a 9 k.ny. B osztályosok az iskoláról szerzett első benyo-
másukról írtak fogalmazást, Páder Zsófia szavai pedig megválaszolják a 
gondolatban feltett kérdéseket. „Már az első perctől kezdve imádtam az 
iskola családias hangulatát. A diákok sugárzó arca arról árulkodott, hogy 
igen, jó érzés ide járni. Már a nyílt napon megfertőzött a „DLSB életér-
zés”, magához láncolt és nem eresztett. Nem is bánom. Az, hogy felvettek, 
nem csak azt jelentette, hogy egy újabb tételt kihúzhatok a bakancslistám-
ról. Az iskolának köszönhetően új barátokra és új célokra is szert tettem. Ez 
a DLSB: egy hely, ami kaput nyit számodra a világ felé. Nem kellett éveket 
ide járnom, hogy rájöjjek erre. Elég volt egy hét is.” Sólyom Eszter

Zöld hét „térfoglalás”
A Vörösberényi Általános Iskola 2015. szeptember 21-én projekt-

napot tartott. Ekkor került sor a TÁMOP – 3.1.4. B-13/1-2013-
0001 „Köznevelés az iskolában” projekt, partnerség és hálózatoso-
dás modul közösségi terek nyitórendezvényére. A pályázaton isko-
lánk közösségi tér kialakítására alkalmas eszközöket nyert több száz-
ezer forint értékben, melyekből a gyümölcsfák és a tárgyi berende-
zések (asztalok, székek, babzsák fotelek,) már a nyár folyamán meg-
érkeztek, s a játékokat előreláthatóan október végére várhatjuk.

A projekt első programelemeként a diákönkormányzat versíró 
versenyt és rajzpályázatot hirdetett „A Mi Játszó-Terünk” címmel, 
amelyre számos alkotás érkezett. Az ünnepélyes megnyitón szakmai 
zsűri értékelte a pályamunkákat és hirdetett eredményt, majd diák-
író-olvasó találkozó keretében az alkotók bemutatták verseiket. Az 
irodalmi művek közt dallamok csendültek fel zeneiskolás tanulóink 
és Ihász Irén tanárnő előadásában.

Intézményünkben többéves hagyomány, hogy bekapcsolódunk a kör-
nyezettudatos gondolkodást és az egészséges életmódot népszerűsítő Eu-
rópai Mobilitási Hét programjaiba, így a megnyitó ünnepségünket össze-
kötöttük az Autómentes Nappal. A jó idő a természetbe vonzotta a 120 
alsó tagozatos gyermeket. A Malom-völgybe gyalogosan jutottak ki az 
osztályok, majd egy izgalmas akadályverseny következett, mely próbára 
tette a vegyes életkorú csapatok ügyességét, leleményességét, bátorságát, 
erejét, kitartását, tájékozottságát. Az állomások megkeresése és a felada-
tok teljesítése is szórakoztató feladat volt a gyerekek számára. A nagyob-
bak ügyesen irányították csapattársaikat, a kisebbeknek pedig új élményt 
jelentett, hogy a „nagyokkal” együtt versenyezhettek. A szülői munkakö-
zösség frissítőjét az alsó tagozatos eredményhirdetés és díjkiosztás követte. 

A délután folyamán a Balatoni Játékpontból kapott óriásjátékok-
kal játszhattak a kisebb gyerekek. Mountain bike bemutató után ke-
rékpáros ügyességi játék következett. A pálya elemeit a Veszprémi Ke-
rékpáros Egyesület junior csapata biztosította. Bokros Manassé edző 
pedig sokat segített abban, hogy az ügyességet, bátorságot kívánó fel-
adatokat kipróbálhatták a diákok, ki biciklivel, ki rollerrel. 

A felső tagozatosok sem unatkoztak! 11 helyszínen játékos ügyességi 
feladatokat oldottak meg. Kerékpáros, rolleres akadálypályán, közlekedé-
si totóban mérték össze erejüket, autómentes szimbólumokat, álomjár-
műveket terveztek aszfalton, „Sétálj minél többet!” szlogennel slackline-
on egyensúlyoztak, zsinórlabdában, ping-pongban és csocsózásban mu-
tatták meg rátermettségüket. A további állomásokon tanulóink körében 
óriási sikert arattak az „Almádiért” Közalapítvány Hungarikum Kincses-
tár és Játékos Balaton készségfejlesztő játékai. Lelkesen ostromolták a vár-
falat, gyűjtötték be a méhecskéket, ügyeskedtek gólyák közt, horgász-
tak, memóriakártyákon, kirakókon, távcsöveken ismerkedtek hazánk 
kiemelt értékeivel. A délutáni órákban a 2 pályán történő kettő órás „ 
kétkerekűzés” és a szülőknek szóló kerékpáros KRESZ-totó aktív és mél-
tó zárása lett az autómentes napnak.

Zenei tábor 2015.
Idén 2015. augusztus 16–22-e között immár harmadszor vettem 

részt a zeneiskolánk által szervezett zenei táborban. Az első tábor 
Tasson volt a Duna partján. A tavalyi és az idei pedig a Hubertus 
Erdészeti Erdei Iskolában. Táborunkat Huiber György (Gyuri bá-
csi) vezette. Én már nagyon vártam az idei hetet is, és most sem kel-
lett csalódnom. 

Ezen a nyáron 14 fiú és 13 lány vállalkozott a tábor kaland-
jaira. Augusztus 16-án, vasárnap délután érkeztünk meg az er-
dei iskolába. A kipakolással nem sokat foglalkoztunk, helyet-
te a focipályát foglaltuk el. Este a vacsora után megismerked-
tünk egymással. Ezután kialakítottunk három csapatot. Ezek a 
csoportok felváltva jártak zenére, faragásra és hímzésre a követ-
kező héten. Azon a vasárnapon még sokáig fennmaradtunk és 
beszélgettünk. 

Hétfőn Gyuri bácsi eligazítást tartott. Ezek után megkezdőd-
tek a foglalkozások. Gabi nénivel zenéltünk, Csabival és Attilá-
val a faragás rejtelmeivel ismerkedtünk és Erika néni a kereszt-
szemes hímzésre tanított bennünket. A foglalkozások között 
Orsi néni által készített finom harapnivalóval csillapítottuk az 
éhségünket.

A következő napon Felső-Iszkázra látogattunk el, ahol Nagy Lász-
ló szülőházát tekintettük meg. Ezt követően eltúrázunk a Somló 
hegy tetején lévő várba. A kirándulás elég kimerítő volt, de a lát-
vány kárpótolt bennünket. 

Augusztus 20-át úgy ünnepeltük, hogy megnéztük az István a ki-
rály rock operát és elénekeltünk belőle egy részletet.

Minden nap kirándulhattunk is a tábor környékén – barlang, pa-
tak, Manók háza.

Eddig minden évben volt a megszokott programokon kívül egy-
egy érdekesség is. Az idén agyagozhattunk egy kedves néni vezetésé-
vel. Díszes tálakat és kis figurákat készítettünk, amiket már kiéget-
ve vissza is kaptunk, s otthon használunk.

A tábor zárónapján koncertet adtunk a közelben lakó gye-
rekek szüleinek, hangszeres bemutatókkal, énekkel és tánccal 
színesítettük a programot. Már nagyon vártuk az estét, mert 
tábortüzet gyújtottunk. A hangulat nagyon vidám volt. Ma-
rika néni sok szép pillanatot megörökített a fényképezőgé-
pével.

Másnap reggel összepakoltuk a holminkat és egy utolsó kártyázás 
közepette vártuk a szüleinket.

Köszönöm a szervezőknek a sok vidám percet, a maradandó él-
ményeket! Balatonalmádi Város Önkormányzatának és az Almádi 
Zeneiskoláért Alapítványnak pedig a támogatást! Remélem, jövő-
re újra találkozunk!

Mester Ádám
4. osztályos trombitás

Játszani jó
A Györgyi dénes Általános Iskola tanulóival szeptember 26-án Cim-

bora kiránduláson vettünk részt. Úti célunk Székesfehérvár volt. El-
sőként ellátogattunk a Hetedhét Játékmúzeumba. Idegenvezetőnk 
segítségével megfigyelhettük a régi idők játékait, sőt ki is próbálhat-
tuk őket. A délutánt a Koronás történelmi játszóparkban töltöttük. 
Kézműveskedés után az időjárás kedvezett nekünk és nagy örömünk-
re végre kipróbálhattuk a hatalmas játéktér eszközeinek sokaságát. Ha 
csak rövid időre is, de minden gyerek király lehetett a Koronás parkban. 
Reméljük, hogy az év során még sok ilyen Cimborás élmény vár ránk.

Mezei futóverseny
Eredményesem szerepeltek a györgyis diákok a körzeti diákolimpia 

mezei futóversenyen A 2015–2016. tanév első diákolimpiai versenye 
a szeptember 28-án Vörösberényben megrendezett mezei futóverseny 
volt. A kissé hűvös idő ellenére négy korcsoportban 7 iskola közel 300 
diákja állt rajthoz. A verseny végén csapatversenyben és egyéni verseny-
számban is értékelték a gyerekek teljesítményét a szervezők. A csapat és 
egyéni eredmények alapján az összesített pontérték táblázat alapján–az 
idei tanévben is- a Györgyi Dénes Iskola végzett az első helyen.

Iskolánk eredményei: 1. korcsoport (2007–2008-ban születettek) 
fiú csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: Halász Levente, Bécsy 
Bendegúz, Horváth Milán, Révész Ádám, Geréd Zalán. 1. korcso-
port lány csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: Kiss Leila, Blazsúr 
Hanna, Göde Petra, Perényi Dorka, Kutics Fruzsina. Egyéni ver-
senyben Göde Petra 1. helyezett, Blazsúr Hanna 2. helyezett. 2. kor-
csoport (2005–2006.) fiú csapatverseny: „A” csapat 1. helyezés, csa-
pattagok: Fazekas Máté, Ács Gergő, Babitz Mihály, Geréd László, 
Blazsúr Bertalan. Egyéni versenyben: Fazekas Máté 1. hely, Ács Ger-
gő 2. hely., Geréd László 3. hely. „B” csapat 2. helyezés, csapattagok: 
Kovács Kolin, Németh Levente, Kutics Balázs, Csomai Dominik, 
Kiss Barnabás. 2. korcsoport lány csapatverseny: 1. helyezés, csapat-
tagok: Kurucz Luca, Gergely Gabriella, Udvardy Luca, Varga Viktó-
ria, Csempesz Lara. Egyéni versenyben Csempesz Lara 3. helyezett. 3. 
korcsoport (2003–2004.) fiú csapatverseny: 1. helyezés, csapattagok: 
Horváth Máté, Vaczkó Levente, Mester Márton, Gáspár Levente, Fa-
zekas Gergő. Egyéni versenyben: Horváth Máté 1. helyezett. 3. kor-
csoport lány csapatverseny: 1 hely, csapattagok: Sánta Zsófia, Sasvári 
Alíz, Gyüre Sarolta, Kapus Zsófia, Domokos Diana. Egyéni verseny-
ben: Gyüre Sarolta 3. hely. 4. korcsoport fiú (2001–2002.) csapatver-
seny: 2. hely, csapattagok: Kapus Ádám, Schalbert Artúr, Sánta Zsó-
fia, Szilágyi Benedek, Batta Zoltán. Egyéni versenyben Sánta Kornél 
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2015. október közepétől novemberber 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) 
Új nyitva tartás! Hétfő-péntek 10-18 óra, szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESEDÉLUTÁN Enikő nénivel 
Kedd 16. 30 óra TÁRSASJÁTÉKOZZUNK! – közös játék 
Szerda 16. 30 óra AGYTORNA – észbontó játékok
Csütörtök 16.30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN – 
kézműves foglalkozás 
Péntek folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Szombat folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Október 10. szombat TÖKFESZTIVÁL (Pannónia Kulturális Központ)
Október 17. szombat 20 óra Fellép a TRIO BALKAN STRINGS 
(Vörösberényi Kultúrház)
Október 23. péntek 11 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából (Baross utcai Hősi emlékmű)
Október 31. szombat 18 óra MINDENSZENTEKI GYERTYAFÉNYES 
KONCERT – közreműködik Kövi Szabolcs fuvolaművész (Pannónia Kulturá-
lis Központ)
November 6. péntek 18 óra SZENTHE ZOLTÁN fotóművész önálló kiállítá-
sának megnyitója (Pannónia Kulturális Központ)
November 14. szombat 18 óra 10 ÉVES A BOTORKA TÁNCEGYÜTTES 
jubileumi gálaműsor (Vörösberényi Kultúrház)
November 28. szombat ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS a Nők a Balatonért Egye-
sület Almádi Csoportjával (Pannónia Kulturális Központ)
November 29. vasárnap 16 óra GYERTYAGYÚJTÁS (Betlehem)

Könyvtári programok
Telefon +36 88 542 514, www.strandkonyvtar.hu
Október 17. szombat 15 óra ÉRTÉKEINK Az Almádi Cimbora Klub munká-
ját bemutatja Molnárné Perus Zsuzsanna. 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Az őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. Érdeklődni: 
Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 telefon számon lehet. 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091, titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Október 27. kedd 16.30 óra MEGBESZÉLÉS a Pannóniában. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket is!
Kiállítás: „ALMÁDI FÜRDŐÉLETE” – a Balaton Játékpontban meghosszab-
bított nyitva tartással látható. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök Lőrincz József telefon +36 70 366 0181
Október 13. kedd MIGRÁCIÓ ÉS A KÖRNYEZET 
Előadó: dr. Domokos Endre docens (Pannon Egyetem) 
Október 27. kedd ŐSZI MUNKÁK A KERTBEN ÉS A SZŐLŐBEN 
Előadó: Mester Csíki Ferenc kertészmérnök 
November 10. kedd ÉRDEMES-E NAPJAINKBAN BORÁSZKODNI? 
Előadó: Jásdi István borász-közgazdász 
November 14. szombat 25 ÉVES A BALATONALMÁDI KERTBARÁT 
KÖR – ünnepélyes megemlékezés és Márton napi pinceszer 

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc Telefon +36 70 339 5274
Október 19. hétfő VÖRÖSBERÉNY ÉS A MEGYEHEGY TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI Előadó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa
November 2. hétfő EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁS (előkészítés alatt)
November 6. péntek 16 óra MÁRTON NAP
November 16. hétfő 2015. ÉVI SZŐLŐTERMÉS, BORKÉSZÍTÉS, BOR-
KEZELÉS, BORKÓSTOLÓ Előadó: Mikóczy István tatai borász, kertészmér-
nök
November 21. szombat 19 óra KATALIN BÁL
 
BÁRMIKOR Fröccsterasz
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. (Wesselényi strand főbejárat) telefon 
+36 30 6658 038
Október 10 szombat 22.00 DJ GREG FISHER 
Október 23. péntek 21.00 RETRO-DISCO KARAOKE-EST

Egészségbarlang Almádiban
Barátnőm – tudván némi problémámról – napok óta unszolt, ke-

ressem fel a nemrég megnyílt balatonalmádi egészségbarlangot. Az 
egészség szó rendben, de hogy barlang? Taszít a szó.

Balatonalmádi csendes kis utcácskája a Lehel utca. Szerény, de 
egyértelmű jelzés mutatja, merre kell menni. Hú, nagyon szűk a 
hely, hol lehet itt parkolni? Ám ebben a pillanatban tárt kapu, gon-
dozott udvar, kialakított parkoló fogad. Tágas terasz, nyitott ajtó, 
mosolygós fiatal hölgy vár. Borsi Eszter, ennek az egészségbarlang-
nak az üzemeltetője.

Első benyomásom a társalgó színeinek harmóniája, nyugtatóan 
hat rám. Balra a polcokon ízlésesen eltrendezett biotermékek, jobb-
ra pedig a biorezonancia alkalmazásához tartozó termékek sorakoz-
nak nem hivalkodóan.

Mindenhova benyitnék. Szabad. Egy terembe lépek, ahol székek sora-
koznak. Ide tervezik hétfő délutánonként az„Akarsz –e játszani?”idézettel 
meghirdetett, könnyed kikapcsolódást ígérő, mozgásos és egyéb játé-
kokkal dúsított hétkezdő programot általános iskolásoknak. Tanító 
drámapedagógus foglalkozik a nebulókkal. Ezt a programot váltaná a 
KOR-HATÁR-NÉLKÜL címmel meghirdetett beszélgetős, pihenős, 
teázgatós, lazítós egy órácska. Betérhet bárki, hogy kifújja magát, elme-
sélje örömét, bánatát. Ezt a termet kibérelheti bárki, csak egyeztetnie kell.

Kíváncsiságom már nyitná a következő ajtót. Eszter itt fog-
lalkozik biorezonanciával, miután biofizikai eszközökkel felmé-
ri, ha szükséges az egészségi állapotunkat, kezeli stresszünket. Vég-
zett dietetikusként táplálkozási tanácsokat ad, étrendet tervez. 
Talpreflexológusként is tevékenykedik, egy szóval az egészségünket 
szeretné helyrehozni, megőrizni.

Na, és a barlang, amitől nagyon ódzkodtam. Sóbarlang. Fantasz-
tikus érzés, nem hittem volna. Néhány kényelmes nyugágyszerű 
szék egymás mellett. Felnőtt, gyerek gyógyulhat itt. A só enyhíti az 
asztma, az allergia, a felső légúti betegségek és a bőrbetegségek tü-
neteit. Nyugalom árad, ha kívánják, halk zene szól. Gyerekjátékok 
várják a kicsiket. Ami még izgalmasabbá teheti ottlétüket, fejlámpát 
használhatnak, hogy jobban lássanak.

A sóbarlangban havonta egyszemélyes koncertet tartanak, kevés a fé-
rőhely, ezért a meghirdetett programra előzetesen be kell jelentkezni.

A társalgóban leülünk. Körülnézek ismét, tetszenek a színek, a 
tisztaság. A recepción választhatok, kávét vagy teát, esetleg ásvány-
vizet kérek-e. Teámat kortyolgatva végignézem az árlistát. Csend-
ben nyugtázom, hogy végre olyan helyre tértem be, ahol nem az üz-
let, hanem tényleg az egészség a fontos.

Rogácsiné Révész Gabriella
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RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 

2015. október közepétől novemberber 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) 
Új nyitva tartás! Hétfő-péntek 10-18 óra, szombat 14-18 óra 
Heti állandó programjaink: 
Hétfő 16.30 óra MESEDÉLUTÁN Enikő nénivel 
Kedd 16. 30 óra TÁRSASJÁTÉKOZZUNK! – közös játék 
Szerda 16. 30 óra AGYTORNA – észbontó játékok
Csütörtök 16.30 óra APRÓ KEZEK NAGY MUNKÁBAN – 
kézműves foglalkozás 
Péntek folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben
Szombat folyamatosan MATINÉ – játék minden mennyiségben

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár
Balatonalmádi, Városház tér 4., telefon: +36 88 542 515 – www.pkkk.hu
Október 10. szombat TÖKFESZTIVÁL (Pannónia Kulturális Központ)
Október 17. szombat 20 óra Fellép a TRIO BALKAN STRINGS 
(Vörösberényi Kultúrház)
Október 23. péntek 11 óra VÁROSI ÜNNEPSÉG az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója alkalmából (Baross utcai Hősi emlékmű)
Október 31. szombat 18 óra MINDENSZENTEKI GYERTYAFÉNYES 
KONCERT – közreműködik Kövi Szabolcs fuvolaművész (Pannónia Kulturá-
lis Központ)
November 6. péntek 18 óra SZENTHE ZOLTÁN fotóművész önálló kiállítá-
sának megnyitója (Pannónia Kulturális Központ)
November 14. szombat 18 óra 10 ÉVES A BOTORKA TÁNCEGYÜTTES 
jubileumi gálaműsor (Vörösberényi Kultúrház)
November 28. szombat ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS a Nők a Balatonért Egye-
sület Almádi Csoportjával (Pannónia Kulturális Központ)
November 29. vasárnap 16 óra GYERTYAGYÚJTÁS (Betlehem)

Könyvtári programok
Telefon +36 88 542 514, www.strandkonyvtar.hu
Október 17. szombat 15 óra ÉRTÉKEINK Az Almádi Cimbora Klub munká-
ját bemutatja Molnárné Perus Zsuzsanna. 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Az őszi gombásztúrákat a gombaterméshez igazodva tartják. Érdeklődni: 
Szenthe Lászlónál a +36 88 438 224 telefon számon lehet. 

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091, titkár Töltési Erzsébet +36 30 9719 446
Október 27. kedd 16.30 óra MEGBESZÉLÉS a Pannóniában. Szeretettel vár-
juk az érdeklődőket is!
Kiállítás: „ALMÁDI FÜRDŐÉLETE” – a Balaton Játékpontban meghosszab-
bított nyitva tartással látható. 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök Lőrincz József telefon +36 70 366 0181
Október 13. kedd MIGRÁCIÓ ÉS A KÖRNYEZET 
Előadó: dr. Domokos Endre docens (Pannon Egyetem) 
Október 27. kedd ŐSZI MUNKÁK A KERTBEN ÉS A SZŐLŐBEN 
Előadó: Mester Csíki Ferenc kertészmérnök 
November 10. kedd ÉRDEMES-E NAPJAINKBAN BORÁSZKODNI? 
Előadó: Jásdi István borász-közgazdász 
November 14. szombat 25 ÉVES A BALATONALMÁDI KERTBARÁT 
KÖR – ünnepélyes megemlékezés és Márton napi pinceszer 

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök: Pandur Ferenc Telefon +36 70 339 5274
Október 19. hétfő VÖRÖSBERÉNY ÉS A MEGYEHEGY TERMÉSZETI 
ÉRTÉKEI Előadó: Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa
November 2. hétfő EGÉSZSÉGÜGYI ELŐADÁS (előkészítés alatt)
November 6. péntek 16 óra MÁRTON NAP
November 16. hétfő 2015. ÉVI SZŐLŐTERMÉS, BORKÉSZÍTÉS, BOR-
KEZELÉS, BORKÓSTOLÓ Előadó: Mikóczy István tatai borász, kertészmér-
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BÁRMIKOR Fröccsterasz
Balatonalmádi, Szent István sétány 4-6. (Wesselényi strand főbejárat) telefon 
+36 30 6658 038
Október 10 szombat 22.00 DJ GREG FISHER 
Október 23. péntek 21.00 RETRO-DISCO KARAOKE-EST

Egészségbarlang Almádiban
Barátnőm – tudván némi problémámról – napok óta unszolt, ke-

ressem fel a nemrég megnyílt balatonalmádi egészségbarlangot. Az 
egészség szó rendben, de hogy barlang? Taszít a szó.

Balatonalmádi csendes kis utcácskája a Lehel utca. Szerény, de 
egyértelmű jelzés mutatja, merre kell menni. Hú, nagyon szűk a 
hely, hol lehet itt parkolni? Ám ebben a pillanatban tárt kapu, gon-
dozott udvar, kialakított parkoló fogad. Tágas terasz, nyitott ajtó, 
mosolygós fiatal hölgy vár. Borsi Eszter, ennek az egészségbarlang-
nak az üzemeltetője.

Első benyomásom a társalgó színeinek harmóniája, nyugtatóan 
hat rám. Balra a polcokon ízlésesen eltrendezett biotermékek, jobb-
ra pedig a biorezonancia alkalmazásához tartozó termékek sorakoz-
nak nem hivalkodóan.

Mindenhova benyitnék. Szabad. Egy terembe lépek, ahol székek sora-
koznak. Ide tervezik hétfő délutánonként az„Akarsz –e játszani?”idézettel 
meghirdetett, könnyed kikapcsolódást ígérő, mozgásos és egyéb játé-
kokkal dúsított hétkezdő programot általános iskolásoknak. Tanító 
drámapedagógus foglalkozik a nebulókkal. Ezt a programot váltaná a 
KOR-HATÁR-NÉLKÜL címmel meghirdetett beszélgetős, pihenős, 
teázgatós, lazítós egy órácska. Betérhet bárki, hogy kifújja magát, elme-
sélje örömét, bánatát. Ezt a termet kibérelheti bárki, csak egyeztetnie kell.

Kíváncsiságom már nyitná a következő ajtót. Eszter itt fog-
lalkozik biorezonanciával, miután biofizikai eszközökkel felmé-
ri, ha szükséges az egészségi állapotunkat, kezeli stresszünket. Vég-
zett dietetikusként táplálkozási tanácsokat ad, étrendet tervez. 
Talpreflexológusként is tevékenykedik, egy szóval az egészségünket 
szeretné helyrehozni, megőrizni.

Na, és a barlang, amitől nagyon ódzkodtam. Sóbarlang. Fantasz-
tikus érzés, nem hittem volna. Néhány kényelmes nyugágyszerű 
szék egymás mellett. Felnőtt, gyerek gyógyulhat itt. A só enyhíti az 
asztma, az allergia, a felső légúti betegségek és a bőrbetegségek tü-
neteit. Nyugalom árad, ha kívánják, halk zene szól. Gyerekjátékok 
várják a kicsiket. Ami még izgalmasabbá teheti ottlétüket, fejlámpát 
használhatnak, hogy jobban lássanak.

A sóbarlangban havonta egyszemélyes koncertet tartanak, kevés a fé-
rőhely, ezért a meghirdetett programra előzetesen be kell jelentkezni.

A társalgóban leülünk. Körülnézek ismét, tetszenek a színek, a 
tisztaság. A recepción választhatok, kávét vagy teát, esetleg ásvány-
vizet kérek-e. Teámat kortyolgatva végignézem az árlistát. Csend-
ben nyugtázom, hogy végre olyan helyre tértem be, ahol nem az üz-
let, hanem tényleg az egészség a fontos.

Rogácsiné Révész Gabriella
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Szüreti felvonulás Autómentes nap
Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Balatonalmádi Rend-

őrkapitányság által közösen szervezett autómentes nap volt az Eu-
rópai Mobilitási Hét záró programja 2015-ben is.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár adott helyet 2015. 
szeptember 22-én az óvodás, az általános és középiskolás korosztályt 
is megszólító rendezvénynek. A város oktatási intézményei lelkesen 
támogatták az ötletet, hogy kerékpárral és gyalog is részt vegyenek a 
program nyújtotta lehetőségek kipróbálásában. 

Az előadóterem megtelt a város óvodásaival, akikkel – a „kis va-
kond” sorozat két közlekedéssel kapcsolatos történetének levetítése 
előtt – a kapitányság megelőzési előadója, Stanka Mária c. r. őrnagy 
beszélgetett a gyerekekkel a közlekedésről, az Autómentes Nap lé-
nyegéről, környezetvédelemről. A filmvetítés után az ovis csopor-
tok a témához kapcsolódó aszfaltrajzokat készítettek a parkolóban.

A kellemes, napsütéses időben a helyi polgárőrök segítségével 
szervezték meg a Vörösberényi Általános Iskola diákjainak kerékpá-

A Kulturális Örökség Napjai napjai és a 
Templomok Éjszakája rendezvénysorozat ke-
retében Vörösberényben is tárt kapukkal vár-
ták a látogatókat a városrész templomai. Az 
egybegyűltek a református és a katolikus 
templomot, valamint ez utóbbi szomszédságá-
ban épült kolostort tekinthették meg, ismer-
kedhettek történelmi múltjukkal. A színes is-
mertetések, apró meglepetések mellett külö-
nös varázst kölcsönzött ennek az esti sétának a 
Nádasné Varga Katalin vezette közös éneklés, 
mely minden helyszínen a keresztény egység 
fontosságára irányította a résztvevők figyelmét.

A Berényi Templomok Éjszakája néven szer-
vezett program a Loyolai Szt. Ignác katolikus 
templomban kezdődött, ahol Szakál Balázs, az 
egyházközség világi elnöke  mutatta be a temp-
lomot és történetét, majd az érdeklődők Nida 
József vezetésével a templom melletti  Szent 
Sír kápolnát is megtekinthették. 

A vendéglátó közösség a látogatókat a templomajtóban kis meg-
lepetéssel búcsúztatta, egy-egy  mézeskalácsból készült templomot 
kapott mindenki ajándékba.

A séta következő állomása egy igazi érdekességgel szolgált: a 
nagyközönség számára egyébként nem látogatható egykori je-

„Jó az Úrban bizakodni…” 
Templomok éjszakája Vörösberényben

Gurgolya Néptánc Csoport műsora a vörösberényi Templom téren

Kerékpáros ügyességi pálya a Városház téren

Előadás a Szent Ignác Templomban

A Berényi Templomok Éjszakája rendezvény résztvevői a két helyszín között

Rajzolnak az óvodások

24. alkalommal gyülekeztünk a vörösberényi iskola előtt a hagyo-
mányos szüreti felvonulásra szeptember 12-én.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk: ragyogó napsütésben köszön-
tötte a kisbíró a megjelenteket, majd dobpergés közepette elindítot-
ta a mazsorettek, fúvószenekar, huszárok, lovasok, feldíszített hin-
tók és autók színes menetét.

Szüreti menet a Veszprémi úton

Két helyszínen: a vörösberényi Templom téren és a Pannónia 
Kulturális Központ előtt élvezhettük a mazsorett csoport, Var-
ga József nóta- és dalénekes, a Gurgolya gyermek néptánccsoport 
vidám előadását, Navratyil házaspár Ancsa és János szép dalait, a 
Balatonfűzfői Nosztalgia és Néptánccsoport képviseletében fellépő 
táncospár műsorát, valamint a borosztó asszonyok által kínált fi-
nom bort, gyümölcsöt.

Az esti bálban Kádárné Hegedűs Veronika musical és operett da-
lokkal szórakoztatta a közönséget, megalapozva a remek hangulatot.

Ezúton is köszönjük a magánszemélyek és vállalkozások önzetlen 
segítségét, a Fábián József Kertbarátkör, a Lovas Egyesület, a Polgár-
őrség, Balatonalmádi Rendőrkapitányság segítő közreműködését a 
lebonyolítás során, valamint Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
a Pannónia Kulturális Központ és a Városgondnokság támogatását!

Vörösberényi Polgári Olvasókör

ros átvonulását az iskolától a helyszínre. Aki nem hozott kerékpárt, 
az a közeli Györgyi Dénes Általános Iskolából és a Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnáziumból is gyalog érkezett a színes feladatokat fel-
sorakoztató helyszínre.

A kerékpáros ügyességi pályát főleg a felsős diákok próbálták ki, 
de szlalomoztak ott rollerrel, gördeszkával, görkorival is. A Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park környezetvédelmi és a Rendőrség bal-
eset-megelőzési játékait – kortól függetlenül – szívesen próbálták ki 
a részt vevők. Különösen nagy érdeklődére tartott számot a Pannon 
Egyetem által biztosított zajszint mérés is, ahol a rekordot egy kis-
lány sikítása állította fel.

A 218 óvodás és több mint 500 iskolás részvétele is mutatja, hogy 
a gyerekek, fiatalok tudatosságra való nevelése mindnyájunk közös 
feladata. Balatonalmádi Rendőrkapitányság

fotó: Faust Zita

zsuita kolostort járhatták be a résztvevők, 
melynek történetéről Kovács István, a he-
lyi Honismereti és Városszépítő Kör elnö-
ke beszélt. Innen a séta utolsó állomásához, 
az erődített református templomhoz veze-
tett az út. 

A „Tégy Uram engem áldássá” éneklé-
se közben mindenki elhelyezett egy mécsest 
a templomot körülvevő fal egy-egy lőrésé-
be.  A református templomban  Faust Gyu-
la tiszteletes úr köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd rövid áhítatra került sor. A tiszte-
letes úr szavaival élve: „ezen az estén jelké-
pesen a Krisztus világosságával vettük körül 
ezer éves templomunkat és hitünket! Ahogy 
a világosság elűzi a sötétséget, úgy tartsa Is-
ten távol tőlünk ellenségünket kit-kit az őr-
helyére állítva.” Az áhítat minden keresztény 
felekezet közös imádságával, a Miatyánk-
kal, és az egységre buzdító 395. számú refor-

mátus énekkel fejeződött be. 
A séta végén kis agapéra invitálták a résztvevőket, Halas Ade-

laida színművésznő pedig „A fényes nap immár lenyugoda” kez-
detű gyönyörűséges csángó esti ima eléneklésével zárta a rendez-
vényt. 

fotó: Szögedi Miklós

Brutális berényi fizika
A 2014/15-ös tanévben a Heti Kísérlet blog és a Stiefel Science 

pályázatot írt ki a 6–12. évfolyamos diákok számára „Stiefel Tu-
dományos Kaland” címmel. Két videót kellett készíteni, amelyben 
gyerekek mutatnak be valamilyen természettudományos kísérletet, 
és ők magyarázzák el a tapasztalatok hátterét. További feltétel volt 
még, hogy minél több diák vegyen részt a legalább 3, legfeljebb 10 
perces filmekben. Ezért kihasználhattam, hogy ebben a tanévben 
mindkét általános iskolában én tanítottam a fizikát, így sok gyere-
ket tudtam aktivizálni. Az első filmben többféle rakétát mutattunk 
be, és a két iskola összes hetedikes és nyolcadikos tanulóiból álló 
modellkísérlettel magyaráztuk el az egyik működését. A másik film-
ben levegővel kapcsolatos kísérleteket gyűjtöttünk egy csokorba. A 
munkánkat a további 30 pályázó csapat mellett a Csodák Palotájá-
nak szakmai zsűrije véleményezte, és számított még a közösségi ol-
dalon gyűjtött tetszésnyilvánítások száma is. Így a népes, főleg kö-

zépiskolásokból álló mezőnyben, az előkelő 8. helyet foglaltuk el, az 
értékelt 26 csapatból. 

Emellett a pályázaton kívül, iskolánkban készült még egy bioló-
giás film, a földigilisztáról. Mindhárom alkotásunkat nagy sikerrel 
mutattuk be az iskolai diáknapon, ahol a részrehajló alkotó-szer-
kesztő zsűri (Pataki Éva, Kittlinger András, és Kovács Katalin) a 
Berényi Oszkár díjat is átadtuk a legbrutálisabb szereplőnek, Kovács 
Kristóf, 7. osztályos tanulónak.

Úgy gondolom, hogy a diákok a kísérletek megtervezése, kivite-
lezése közben mindannyian használható elméleti és gyakorlati is-
meretekkel lettek gazdagabbak. A filmkészítésünk legnagyobb cél-
ja az volt, hogy aki még nem tanul természettudományokat, ked-
vet kapjon hozzá, aki már tanul lássa meg, hogy a megtanulandó 
anyag mellett jó időtöltés a kísérletezés. Filmjeink az iskolai honla-
pon megtekinthetők.

Kovács Katalin matematika-fizika szakos tanár
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Szüreti felvonulás Autómentes nap
Balatonalmádi Város Önkormányzata és a Balatonalmádi Rend-

őrkapitányság által közösen szervezett autómentes nap volt az Eu-
rópai Mobilitási Hét záró programja 2015-ben is.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár adott helyet 2015. 
szeptember 22-én az óvodás, az általános és középiskolás korosztályt 
is megszólító rendezvénynek. A város oktatási intézményei lelkesen 
támogatták az ötletet, hogy kerékpárral és gyalog is részt vegyenek a 
program nyújtotta lehetőségek kipróbálásában. 

Az előadóterem megtelt a város óvodásaival, akikkel – a „kis va-
kond” sorozat két közlekedéssel kapcsolatos történetének levetítése 
előtt – a kapitányság megelőzési előadója, Stanka Mária c. r. őrnagy 
beszélgetett a gyerekekkel a közlekedésről, az Autómentes Nap lé-
nyegéről, környezetvédelemről. A filmvetítés után az ovis csopor-
tok a témához kapcsolódó aszfaltrajzokat készítettek a parkolóban.

A kellemes, napsütéses időben a helyi polgárőrök segítségével 
szervezték meg a Vörösberényi Általános Iskola diákjainak kerékpá-

A Kulturális Örökség Napjai napjai és a 
Templomok Éjszakája rendezvénysorozat ke-
retében Vörösberényben is tárt kapukkal vár-
ták a látogatókat a városrész templomai. Az 
egybegyűltek a református és a katolikus 
templomot, valamint ez utóbbi szomszédságá-
ban épült kolostort tekinthették meg, ismer-
kedhettek történelmi múltjukkal. A színes is-
mertetések, apró meglepetések mellett külö-
nös varázst kölcsönzött ennek az esti sétának a 
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mely minden helyszínen a keresztény egység 
fontosságára irányította a résztvevők figyelmét.

A Berényi Templomok Éjszakája néven szer-
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egyházközség világi elnöke  mutatta be a temp-
lomot és történetét, majd az érdeklődők Nida 
József vezetésével a templom melletti  Szent 
Sír kápolnát is megtekinthették. 
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nagyközönség számára egyébként nem látogatható egykori je-

„Jó az Úrban bizakodni…” 
Templomok éjszakája Vörösberényben

Gurgolya Néptánc Csoport műsora a vörösberényi Templom téren

Kerékpáros ügyességi pálya a Városház téren

Előadás a Szent Ignác Templomban

A Berényi Templomok Éjszakája rendezvény résztvevői a két helyszín között

Rajzolnak az óvodások

24. alkalommal gyülekeztünk a vörösberényi iskola előtt a hagyo-
mányos szüreti felvonulásra szeptember 12-én.

Az időjárás is kegyes volt hozzánk: ragyogó napsütésben köszön-
tötte a kisbíró a megjelenteket, majd dobpergés közepette elindítot-
ta a mazsorettek, fúvószenekar, huszárok, lovasok, feldíszített hin-
tók és autók színes menetét.

Szüreti menet a Veszprémi úton

Két helyszínen: a vörösberényi Templom téren és a Pannónia 
Kulturális Központ előtt élvezhettük a mazsorett csoport, Var-
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Balatonfűzfői Nosztalgia és Néptánccsoport képviseletében fellépő 
táncospár műsorát, valamint a borosztó asszonyok által kínált fi-
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Az esti bálban Kádárné Hegedűs Veronika musical és operett da-
lokkal szórakoztatta a közönséget, megalapozva a remek hangulatot.

Ezúton is köszönjük a magánszemélyek és vállalkozások önzetlen 
segítségét, a Fábián József Kertbarátkör, a Lovas Egyesület, a Polgár-
őrség, Balatonalmádi Rendőrkapitányság segítő közreműködését a 
lebonyolítás során, valamint Balatonalmádi Város Önkormányzata, 
a Pannónia Kulturális Központ és a Városgondnokság támogatását!

Vörösberényi Polgári Olvasókör

ros átvonulását az iskolától a helyszínre. Aki nem hozott kerékpárt, 
az a közeli Györgyi Dénes Általános Iskolából és a Magyar–Angol 
Tannyelvű Gimnáziumból is gyalog érkezett a színes feladatokat fel-
sorakoztató helyszínre.

A kerékpáros ügyességi pályát főleg a felsős diákok próbálták ki, 
de szlalomoztak ott rollerrel, gördeszkával, görkorival is. A Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park környezetvédelmi és a Rendőrség bal-
eset-megelőzési játékait – kortól függetlenül – szívesen próbálták ki 
a részt vevők. Különösen nagy érdeklődére tartott számot a Pannon 
Egyetem által biztosított zajszint mérés is, ahol a rekordot egy kis-
lány sikítása állította fel.

A 218 óvodás és több mint 500 iskolás részvétele is mutatja, hogy 
a gyerekek, fiatalok tudatosságra való nevelése mindnyájunk közös 
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ke beszélt. Innen a séta utolsó állomásához, 
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se közben mindenki elhelyezett egy mécsest 
a templomot körülvevő fal egy-egy lőrésé-
be.  A református templomban  Faust Gyu-
la tiszteletes úr köszöntötte az egybegyűlte-
ket, majd rövid áhítatra került sor. A tiszte-
letes úr szavaival élve: „ezen az estén jelké-
pesen a Krisztus világosságával vettük körül 
ezer éves templomunkat és hitünket! Ahogy 
a világosság elűzi a sötétséget, úgy tartsa Is-
ten távol tőlünk ellenségünket kit-kit az őr-
helyére állítva.” Az áhítat minden keresztény 
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kal, és az egységre buzdító 395. számú refor-
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laida színművésznő pedig „A fényes nap immár lenyugoda” kez-
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vényt. 
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pályázatot írt ki a 6–12. évfolyamos diákok számára „Stiefel Tu-
dományos Kaland” címmel. Két videót kellett készíteni, amelyben 
gyerekek mutatnak be valamilyen természettudományos kísérletet, 
és ők magyarázzák el a tapasztalatok hátterét. További feltétel volt 
még, hogy minél több diák vegyen részt a legalább 3, legfeljebb 10 
perces filmekben. Ezért kihasználhattam, hogy ebben a tanévben 
mindkét általános iskolában én tanítottam a fizikát, így sok gyere-
ket tudtam aktivizálni. Az első filmben többféle rakétát mutattunk 
be, és a két iskola összes hetedikes és nyolcadikos tanulóiból álló 
modellkísérlettel magyaráztuk el az egyik működését. A másik film-
ben levegővel kapcsolatos kísérleteket gyűjtöttünk egy csokorba. A 
munkánkat a további 30 pályázó csapat mellett a Csodák Palotájá-
nak szakmai zsűrije véleményezte, és számított még a közösségi ol-
dalon gyűjtött tetszésnyilvánítások száma is. Így a népes, főleg kö-

zépiskolásokból álló mezőnyben, az előkelő 8. helyet foglaltuk el, az 
értékelt 26 csapatból. 

Emellett a pályázaton kívül, iskolánkban készült még egy bioló-
giás film, a földigilisztáról. Mindhárom alkotásunkat nagy sikerrel 
mutattuk be az iskolai diáknapon, ahol a részrehajló alkotó-szer-
kesztő zsűri (Pataki Éva, Kittlinger András, és Kovács Katalin) a 
Berényi Oszkár díjat is átadtuk a legbrutálisabb szereplőnek, Kovács 
Kristóf, 7. osztályos tanulónak.

Úgy gondolom, hogy a diákok a kísérletek megtervezése, kivite-
lezése közben mindannyian használható elméleti és gyakorlati is-
meretekkel lettek gazdagabbak. A filmkészítésünk legnagyobb cél-
ja az volt, hogy aki még nem tanul természettudományokat, ked-
vet kapjon hozzá, aki már tanul lássa meg, hogy a megtanulandó 
anyag mellett jó időtöltés a kísérletezés. Filmjeink az iskolai honla-
pon megtekinthetők.

Kovács Katalin matematika-fizika szakos tanár



és a változóan szép számú érdeklődő izgatottan figyelte a meccsek 
alakulását. 

A legjobb nyolc között 2 négyes csoportban folytatódott a küzdelem, 
majd az elődöntőkben, már a két csoportgyőztes találkozott a máso-
dik helyen végzettekkel. Az egyik elődöntőben a Zrínyi FC (Nagy Iván 

csapata) meglehetősen simán, 4:0-ra verte 
a (Vass Gábor vezette) Brazíliát. A másik 
ágon viszont igencsak izgalmasan alakult az 
összecsapás. A Juventus (Benkő János csa-
pata) vezetett az AS Róma (irányítója Fábi-
án Gyula) ellen, ám azok fordítottak, majd 
az egyenlítő gól után ismét megszerezték 
a vezetést. Az izgalmas hajrában az „Öreg 
Hölgy” egyenlített, és a továbbjutást eldön-
tő büntetőknél egyetlen góllal a juvésok bi-
zonyultak jobbnak. Így ők vívhatták a dön-
tőt a Zrínyi FC ellen. 

A helyosztón Brazília 2:0-ra verte az 
AS Romát, így végül a harmadik helyért 
járó érmet a brazilokat irányító Vass Gá-
bor vehette át. A döntőben a Zrínyi kitá-

madott, ám még a legnagyobb helyzeteit sem tudta értékesíteni, így 
hosszabbításra került sor. A ráadás első percében vezetést szerzett a 
katonacsapat, és be is tudta volna biztosítani győzelmét, de egy 100 
%-os helyzetük kimaradt, és a fordulás előtt az olasz gárda kiegyen-
lített, majd a vezetést is megszerezve torna győztes lett. Az ezüst-
érem így Nagy Iván birtokába jutott, a vándorserleget és az aranyér-
met pedig Benkő János érdemelte ki. 

Remek játékot hozó, emlékezetes torna volt, melynek kiváló ren-
dezéséért külön köszönet illeti az ötletgazda Gráfik Imrét, és termé-
szetesen a Hungarikum Klub elnökét, Szabó Zoltánt is. A hangu-
latos, nagy sikerű, s a strandoló közönség érdeklődését folyamato-
san kiváltó rendezvény a hagyományos gombfoci emlékezetes se-
regszemléje volt.

A résztvevők egyre gyarapodó számát és a nagy érdeklődést, vala-
mint a remek mérkőzéseket tekintve elmondhatjuk, ez a torna kivá-
ló kezdeményezés, melynek létjogosultságát már az eddigiek is bi-
zonyították.  Csupor István

olyan csodálatos napot együtt tölteni vele, amelynek a méltatására 
az újság teljes terjedelme is meglehetősen kevés lenne. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy megadatott testközelből részletesen megtapasztalni 
azt a módszert, amelynek elterjesztése jobbá teszi a lovak sorsát az 
emberek között.

Májusban csaknem a fél országot érintette a kizárólag a lovakra 
veszélyes betegség, a fertőző kevésvérűség felbukkanása. Megyénk is 
az érintettek között volt. A fertőzött egyedek államköltségen elal-
tatásra kerülnek, és az érintett lovardára (valamint 3 km-es körzet-
ben minden lovardára) 60-90 napos teljes karantén van elrendelve.

Ebben a helyzetben nem vállalhattuk be a Lovaskavalkád meg-
rendezését.

A nyár folyamán, bentlakásos és napközis gyerek lovastáborokat 
tartottunk, valamint 1 felnőtt lovastábort, a visszajelzések alapján 
igen nagy sikerrel.

Szeptember első hétvégéjén tartottuk meg a XIV. Berény Kupa 
lovas és kerékpáros tájékozódási versenyt, amely ez évben bekerült a 
Veszprém Megyei versenynaptár 12 versenye közé.

Korbély Tibor kitűnő és igen látványos pályát tűzött, köszönet 
érte! Láthatták a versenyzők a csodálatos panorámát az Ember-szik-
láról, megcsodálhatták és átvágtathattak a Meggyes-puszta környé-
ki balaton-felvidéki borókás réteken, rápillanthattak a Balatonra az 
Óvári kilátótól, hogy aztán vagy a régi vasúti töltésen, vagy a varázs-
latos csertölgy erdőn át visszaereszkedjenek a Pinkóczi csárda mel-
letti lovardába. Csak dicséretet kaptunk a résztvevőktől Tapolcáról, 
Budaörsről, Németkérről, Budapestről stb.

Az abszolút győztes Krauth Márta és Végh Gábor József lett 51,10 
perces idővel (Budaörsről érkeztek), szinte hihetetlen, hogy Hangya 
és Márta nevű lovuk miként kellett haladjon a majd 9 km-es távon. 
A családi kategóriát Pék László, Pék Anna és Blaha Gábor alkot-
ta csapat nyerte (Pékék Tapolcaiak) 60.33 perces teljesítménnyel.

Egyesületünk csapatai közül a legjobb időt a Horváth János, 
Kernye Éva, Kozma Zsuzsanna, Lorx Nikolett, Markó Tamás és 
Vecsey Laura összetételű csapat érte el, idejük: 91.20 perc.

 Senior kategóriában Budapestről dr. Dér Éva pattant nyeregbe 
aki 77 éves, de a könnyített pályát könnyedén teljesítette.

A kerékpárosok versenyét a Bokros Csenge, Bokros Kincső, Gedei 
Ildikó összetételű csapat nyerte 65.14 perc alatt teljesítve a pályát.

Minden kedves olvasót arra biztatok, kerüljön valamilyen kapcso-
latba a lovakkal, természetes életközegükkel az erdők-rétek világával 
egyszóval a természettel, ismerje meg a lovas-érzést, ami nem más, 
mint a szabadság és büszkeség. Szentesi István
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Tudjuk, hogy a gombozás, a gombfoci immár közel százéves 

múltra tekint vissza. Maga a játék bizonyíthatóan az osztrák-ma-
gyar monarchia területén, pontosabban Magyarországon alakult ki. 
A nagyobb fiúk játéka mintegy leképezte a valódi labdarúgást, a fut-
ballt, bő évtizeddel annak honi elterjedé-
se és népszerűvé válása után. A két világ-
háború között már meglehetősen sok he-
lyen játszották, igaz, jórészt még nem 
szervezett formában, és igen eltérő játék-
szabályokkal. 

Az 1950–1960-as években indult meg 
a szerveződés a szabályok egységessé téte-
lére, és ennek eredményeképpen mára – 
szektorlabda néven –, itthon sportágként 
elismert és nemzetközileg ismert, kedvelt 
sportággá alakult át a régi gombfocizás. 

A gombfoci szerelmesei közül azon-
ban sokan vannak, akik nem szeretnék 
versenysportként játszani ezt a játékot, 
és az országosan elfogadott szabályokkal 
sem értenek egyet mindenben. Nekik kedvezett június 26-án, pén-
teken, az almádi Hungarikum Klub, mely megrendezte a Hagyo-
mányos Gombfoci Almádi Kupát, immár harmadszor adva lehe-
tőséget a játékot kedvelőknek összemérni tudásukat egy remek tor-
na keretein belül. 

Az időjárás kedvezett, sütött a nap, de nem volt túl meleg, és 
a helyszín is telitalálat volt. A Wesselényi-strandon állították fel a 
négy asztalt, és a 10 órakor tartott megnyitó után megindulhatott 
a küzdelem a gyönyörű kupáért. A hagyományápoló helyi, szen-
vedélyes játékosok mellett sokfelől érkeztek résztvevők, egy kisebb 
csoport Budapestről, mások Szombathelyről, Sopronból, Cegléd-
ről, így az ország jelentős része képviselve volt ezen a tornán. A 16 
résztvevő 4 négyes csoportban kezdte meg a küzdelmeket, és cso-
portonként a két legjobb léphetett a második körbe. Több jól is-
mert csapatnév tűnt fel az indulók között, olyan virághírű alakula-
tokat vezettek a résztvevők, mint a Juventus, a Bayern München, az 
AC Milan, az AS Roma, az AS Monaco, vagy akár a Dukla Praha, 

Egyesületünkről az elmúlt évi Lovaskavalkád óta nem sokat ol-
vashattak, pedig igen sok jelentős eseményen vagyunk túl.

2014. szeptember 13-án Fóton, vitéz Habsburg József Árpád fő-
herceg magyar királyi herceg, főkapitány, a vitézi rend tagjai közé 
fogadott fiammal Vajkkal együtt, mint várományosokat.

Az avatást hosszas kérvényezési eljárás előzte meg, ahol minden 
tényt iratokkal kellett bizonyítani, mert a rend budapesti székhá-
zában őrzött dokumentumokat a kommunisták a Kodály-körön-
dön 1947-ben „természetesen” megsemmisítettek. Hála Istennek 
édesanyám, nagyapám, vitéz szenczi Feördeős Gyula csendőr őr-
nagy, vitézi dokumentumait (sőt a kitüntetéseit is) megőrizte, így 
némi egyházi és levéltári anyag felkutatásával és mellékelésével kér-
vényünket teljessé tudtunk tenni.

Nagy elégtétel volt az avatás, családunk hányattatásának és üldöz-
tetésének, ha nem is a feledtetésére, de kompenzálására feltétlenül.

Tavaly október 6-án és 23-án huszáraink biztosították a díszsorfa-
lat a városi ünnepségeken.

Februárban egyesületünk ismételten elvállalta a móló előtt a disz-
nótor lebonyolítását, mely a téltemető rendezvényével együtt ke-
rült megrendezésre. Kár, hogy a végét elmosta az eső, és hogy a ki-
helyezett faházak üresek voltak a rendezvény alatt (ki tudja miért?).

Márciusban szeretett városunkban Balatonalmádiban, a fáklyás 
felvonuláson, és a március 15-i ünnepségen huszáraink jelenlétük-
kel emelték az ünnep méltóságát. A szabadságharc emlékére tartott 
országos ünnepségsorozaton, a vitézi szék felkérésére, Székesfehér-
váron, Kiskunlacházán és Fóton is tartottunk előadásokat és bemu-
tatókat a legendás magyar huszárság történetéről. A Vitézi Hírmon-
dó sok-sok képet közölt a bemutatókról.

Márciusban a Vörösberényi Általános Iskola alsó tagozatos diák-
jai számára hetente két napon lovas szakkör foglalkozásokat tartot-
tunk. A gyerekek nagyon élvezték a szakkör elméleti, és gyakorla-
ti részét egyaránt. Azon tanulók, akik a teszteken a legjobbat nyúj-
tották, apró ajándékokat vehettek át a tanévzárón. Reménykedünk, 
hogy egyre mélyebben tud majd egyesületünk bekapcsolódni (akár 
az iskolai oktatás keretein belül) a lovak népszerűsítésébe.

Korábbi években olvashattak Monty Roberts az igazi suttogó kor-
szakos felfedezéseiről, akinek módszereivel teljes mértékig azonosul-
ni tudunk. Láttuk őt Essenben, Bécsben, és Budapesten is bemuta-
tókon. Monty Special Training-eket tart a saját farmján Kaliforni-
ában, ezek számunkra az anyagiak miatt elérhetetlenek voltak. De 
lássunk csodát, Monty először életében nem otthon, hanem Ma-
gyarországon, Simon-pusztán tartott egy kétnapos traininget ápri-
lis 11–12-én. Volt szerencsém bekerülni a résztvevők közé, és két 

Vörösberény Lovas Egyesület

Az igazi suttogóval

Lovas szakkörösök

Gombfoci Almádi Kupa a Wesselényi strandon

Anyanyelvünkről
Még mindig a fogalmazásról

Az író – legyen az riporter vagy hírlapban megjelenítő – felelős-
séggel tartozik a leírtakért. Nemcsak a tartalmára gondolok, hanem 
anyanyelvünk tisztaságának őrzésére is. Olvasóim egyet fognak ér-
teni velem, ha az alábbi szövegeket kifogásolom.

Haragudtam erre a mondatra: „Nyomon követése a legkorsze-
rűbb módszerekkel történt.” Ez a történik ige kifúrta egy ide illőbb 
ige helyét, azaz így lenne helyesebb: Nyomon követését a legkorsze-
rűbb módszerekkel végezték. Vagy: A legkorszerűbb módszerekkel 
követték nyomon.

Ezt a mondatot is följegyeztem: „Képet kaptunk a ruházatára, ét-
kezésére vonatkozóan.” Szebb lenne így, és még rövidítenénk is a 
mondatot: Képet kaptunk a ruházatáról és az étkezéséről.” vagy: 
Képet kaptunk a ruházatáról és az étkezési szokásairól. Máshol is ta-
lálkoztam rövidítési lehetőségekkel: „Sor került a kibővítéséről...” 
Egyszerűbben: kibővítették... „Az útleírások lefordítását is elvégez-
te.” Egyszerűbben: Az útleírásokat is lefordította.

Egy szaklapból való a következő példa: „Gratulált a gyógyszerész 
társadalomnak, akik megteremtették...” Társadalomnak, akik? Jólle-
het a társadalom személyekből áll, mégsem helyes „akizni!” Itt más 

helyesebb lenne: Gratulált a gyógyszerészeknek, akik megteremtet-
ték...
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„Agyonverte gyermekét az idegbeteg anya!” - rikító cím egy bul-
várlapból. Elolvasom a cikket, amiből kiderült, hogy szerencsére 
a fogalmazás téves, az anya nem verte agyon a kislányát, hanem 
„csak” jól elagyabugyálta, agyba-főbe verte - persze, ez is elég ah-
hoz, hogy meg legyen a véleményünk az „édesanyáról”. Ez esetben 
a fogalmazó nem tudta, hogy az agyonver kifejezés azt jelenti, hogy 
halálra ver.

A fogalmazás figyelmet igényel. Ne sajnáljuk az időt tőle!
lang.miklos@chello.hu



és a változóan szép számú érdeklődő izgatottan figyelte a meccsek 
alakulását. 

A legjobb nyolc között 2 négyes csoportban folytatódott a küzdelem, 
majd az elődöntőkben, már a két csoportgyőztes találkozott a máso-
dik helyen végzettekkel. Az egyik elődöntőben a Zrínyi FC (Nagy Iván 

csapata) meglehetősen simán, 4:0-ra verte 
a (Vass Gábor vezette) Brazíliát. A másik 
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az egyenlítő gól után ismét megszerezték 
a vezetést. Az izgalmas hajrában az „Öreg 
Hölgy” egyenlített, és a továbbjutást eldön-
tő büntetőknél egyetlen góllal a juvésok bi-
zonyultak jobbnak. Így ők vívhatták a dön-
tőt a Zrínyi FC ellen. 
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járó érmet a brazilokat irányító Vass Gá-
bor vehette át. A döntőben a Zrínyi kitá-

madott, ám még a legnagyobb helyzeteit sem tudta értékesíteni, így 
hosszabbításra került sor. A ráadás első percében vezetést szerzett a 
katonacsapat, és be is tudta volna biztosítani győzelmét, de egy 100 
%-os helyzetük kimaradt, és a fordulás előtt az olasz gárda kiegyen-
lített, majd a vezetést is megszerezve torna győztes lett. Az ezüst-
érem így Nagy Iván birtokába jutott, a vándorserleget és az aranyér-
met pedig Benkő János érdemelte ki. 

Remek játékot hozó, emlékezetes torna volt, melynek kiváló ren-
dezéséért külön köszönet illeti az ötletgazda Gráfik Imrét, és termé-
szetesen a Hungarikum Klub elnökét, Szabó Zoltánt is. A hangu-
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olyan csodálatos napot együtt tölteni vele, amelynek a méltatására 
az újság teljes terjedelme is meglehetősen kevés lenne. Hálás vagyok 
a sorsnak, hogy megadatott testközelből részletesen megtapasztalni 
azt a módszert, amelynek elterjesztése jobbá teszi a lovak sorsát az 
emberek között.
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tatásra kerülnek, és az érintett lovardára (valamint 3 km-es körzet-
ben minden lovardára) 60-90 napos teljes karantén van elrendelve.

Ebben a helyzetben nem vállalhattuk be a Lovaskavalkád meg-
rendezését.

A nyár folyamán, bentlakásos és napközis gyerek lovastáborokat 
tartottunk, valamint 1 felnőtt lovastábort, a visszajelzések alapján 
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Szeptember első hétvégéjén tartottuk meg a XIV. Berény Kupa 
lovas és kerékpáros tájékozódási versenyt, amely ez évben bekerült a 
Veszprém Megyei versenynaptár 12 versenye közé.

Korbély Tibor kitűnő és igen látványos pályát tűzött, köszönet 
érte! Láthatták a versenyzők a csodálatos panorámát az Ember-szik-
láról, megcsodálhatták és átvágtathattak a Meggyes-puszta környé-
ki balaton-felvidéki borókás réteken, rápillanthattak a Balatonra az 
Óvári kilátótól, hogy aztán vagy a régi vasúti töltésen, vagy a varázs-
latos csertölgy erdőn át visszaereszkedjenek a Pinkóczi csárda mel-
letti lovardába. Csak dicséretet kaptunk a résztvevőktől Tapolcáról, 
Budaörsről, Németkérről, Budapestről stb.

Az abszolút győztes Krauth Márta és Végh Gábor József lett 51,10 
perces idővel (Budaörsről érkeztek), szinte hihetetlen, hogy Hangya 
és Márta nevű lovuk miként kellett haladjon a majd 9 km-es távon. 
A családi kategóriát Pék László, Pék Anna és Blaha Gábor alkot-
ta csapat nyerte (Pékék Tapolcaiak) 60.33 perces teljesítménnyel.

Egyesületünk csapatai közül a legjobb időt a Horváth János, 
Kernye Éva, Kozma Zsuzsanna, Lorx Nikolett, Markó Tamás és 
Vecsey Laura összetételű csapat érte el, idejük: 91.20 perc.

 Senior kategóriában Budapestről dr. Dér Éva pattant nyeregbe 
aki 77 éves, de a könnyített pályát könnyedén teljesítette.

A kerékpárosok versenyét a Bokros Csenge, Bokros Kincső, Gedei 
Ildikó összetételű csapat nyerte 65.14 perc alatt teljesítve a pályát.

Minden kedves olvasót arra biztatok, kerüljön valamilyen kapcso-
latba a lovakkal, természetes életközegükkel az erdők-rétek világával 
egyszóval a természettel, ismerje meg a lovas-érzést, ami nem más, 
mint a szabadság és büszkeség. Szentesi István
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ában, ezek számunkra az anyagiak miatt elérhetetlenek voltak. De 
lássunk csodát, Monty először életében nem otthon, hanem Ma-
gyarországon, Simon-pusztán tartott egy kétnapos traininget ápri-
lis 11–12-én. Volt szerencsém bekerülni a résztvevők közé, és két 

Vörösberény Lovas Egyesület

Az igazi suttogóval

Lovas szakkörösök

Gombfoci Almádi Kupa a Wesselényi strandon

Anyanyelvünkről
Még mindig a fogalmazásról

Az író – legyen az riporter vagy hírlapban megjelenítő – felelős-
séggel tartozik a leírtakért. Nemcsak a tartalmára gondolok, hanem 
anyanyelvünk tisztaságának őrzésére is. Olvasóim egyet fognak ér-
teni velem, ha az alábbi szövegeket kifogásolom.

Haragudtam erre a mondatra: „Nyomon követése a legkorsze-
rűbb módszerekkel történt.” Ez a történik ige kifúrta egy ide illőbb 
ige helyét, azaz így lenne helyesebb: Nyomon követését a legkorsze-
rűbb módszerekkel végezték. Vagy: A legkorszerűbb módszerekkel 
követték nyomon.

Ezt a mondatot is följegyeztem: „Képet kaptunk a ruházatára, ét-
kezésére vonatkozóan.” Szebb lenne így, és még rövidítenénk is a 
mondatot: Képet kaptunk a ruházatáról és az étkezéséről.” vagy: 
Képet kaptunk a ruházatáról és az étkezési szokásairól. Máshol is ta-
lálkoztam rövidítési lehetőségekkel: „Sor került a kibővítéséről...” 
Egyszerűbben: kibővítették... „Az útleírások lefordítását is elvégez-
te.” Egyszerűbben: Az útleírásokat is lefordította.

Egy szaklapból való a következő példa: „Gratulált a gyógyszerész 
társadalomnak, akik megteremtették...” Társadalomnak, akik? Jólle-
het a társadalom személyekből áll, mégsem helyes „akizni!” Itt más 

helyesebb lenne: Gratulált a gyógyszerészeknek, akik megteremtet-
ték...

Figyelmetlenségből írták le ezt a mondatot: „A beteg babát föl-
vettük, az anyuka bent maradhatott, de elaltatni nem tudtuk.” Na 
hiszen, még szép, hogy az anyukát nem altatták el! Persze csak azt 
akarta mondani az ügyeletes orvos, hogy az édesanyának nem tud-
nak éjszakai szállást, ágyat adni. De ez egy kicsit más...

Szintén egy szaklapban találkoztam ezzel a mondattal: „Afriká-
ban kevesebb a diabétesz, s ez visszavezethető az elhízás hiányára.” 
Értjük ugyan a mondatot, de egyet nem értünk a fogalmazásával! 
Így alakulhatna a mondat helyesen: Afrikában ritkább a cukorbe-
tegség, mert kevesebb az elhízott ember. Átfogalmazáskor kicserél-
tem az idegen szót is.

„Agyonverte gyermekét az idegbeteg anya!” - rikító cím egy bul-
várlapból. Elolvasom a cikket, amiből kiderült, hogy szerencsére 
a fogalmazás téves, az anya nem verte agyon a kislányát, hanem 
„csak” jól elagyabugyálta, agyba-főbe verte - persze, ez is elég ah-
hoz, hogy meg legyen a véleményünk az „édesanyáról”. Ez esetben 
a fogalmazó nem tudta, hogy az agyonver kifejezés azt jelenti, hogy 
halálra ver.

A fogalmazás figyelmet igényel. Ne sajnáljuk az időt tőle!
lang.miklos@chello.hu



Almádi a bauxitkutatás központja

Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com

nyezet is sokat nyomhatott a latban. Végül is községünkre esett a 
választás. 

A központot a hajdani Strand panzióban rendezték be (a római ka-
tolikus Szent Imre templommal csaknem szemben), a gépműhely és 
raktárak sebtében felhúzott ideiglenes jellegű épületei a nevelőotthon 
melletti területet foglalták el. Az Angéla villában volt a munkásszállás, 
az első lakásokat pedig a kispostás üdülőből alakították ki. 

A vegyesvállalatnak vegyes volt a vezetősége is. Igazgató a szov-
jet I. L. Bejgulenko, helyettesei magyarok: Kis István főmérnök és 
dr. Barnabás Kálmán főgeológus. Az igazgatón kívül még néhány 
szovjet geológus dolgozott a cégnél. A nyelvi nehézségek áthidalá-
sára két tolmácsot alkalmaztak. Induláskor az expedíció létszáma 
134 főből állt, akik különböző helyekről, érkeztek. A Magyar Ál-
lami Földtani Intézet például a legtapasztaltabb geológusait irányí-
totta át, a fúrási és gépész szakembereket elsősorban a részvénytár-
saság bányáitól és gyáraiból küldték. Térképészként több Budapest-
ről kitiltott, Horthy korszakbeli magas rangú katonatiszt dolgozott. 

De jöttek ide – a fővárosban nem kívánatosnak nyilvánított – 
egyéb személyek is. Legendákat meséltek egykori dolgozóink azok-
ról az autós artistákról (mutatványosokról), akiket tehergépkocsi 
vezetőként alkalmaztak az expedíciónál. Hiányzott itt nekik az izga-
lom, a veszély, ezért aztán, amikor rakományukkal a főnökség látó-
körén kívülre kerültek, hajmeresztő mutatványokat végeztek a köz-
úton. A gázpedált a kocsikísérőre hagyták, és kiugráltak a vezetőfül-
kéből, hol a motorháztetőre, hol pedig a platóra, ahol is különbö-
ző kunsztokat csináltak, majd a kellő pillanatban igazítottak egyet a 

kormányon, vagy visszapattantak az ülésre. 
A fúrási segédmunkásokat a kutatási területek kör-

zetéből toborozták. Természetesen Balatonalmádiból 
is egyre több embert alkalmaztak. 

Geológus szakemberek tervezték a kutatást az ex-
pedíció központjában, amit azután a fúrócsoportok 
végrehajtottak. A központban dolgozták fel az elsőd-
leges fúrási adatokat is a laboratóriumi mérések ered-
ményeivel együtt. Egy-egy terület, lelőhely kutatásá-
nak befejezésekor zárójelentést készítettek, amely a 
bányatervezés alapjául szolgált. 1950-ben négy fúró-
csoportnál (Iszkaszentgyörgy, Gánt, Halimba-Nyirád 
és Alsópere) kilenc fúrógéppel indult meg a kutatás 
(ezen kívül volt még két kézi fúró az 5–10 méternél 
rövidebb fúrásokhoz). Egy év múlva már 20 fúróbe-
rendezéssel rendelkeztek, a létszám is rohamosan nö-
vekedett, 1953-ra elérte az 536 főt. Az expedíció mű-
ködése öt éve alatt mintegy 40 millió tonna bauxi-
tot kutatott fel.

A MASZOBAL Rt. 1954. december 31-én meg-
szűnt, mivel Magyarország megváltotta a szovjet va-

gyonrészt, üzemeit a Minisztertanács vállalatokká szervezte, így jött 
létre a Bauxitkutató Expedícióból 1955. január 1-jével a Bauxitku-
tató Vállalat. Ez azonban már egy következő történet.  Tóth Béla

Hadiárvák, hadigyámoltak figyelem!
 A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei 

Szervezete tájékoztatja arról, hogy a 1994. évi XLV. hadigondozás-
ról szóló törvényt 2015. július 3-án módosították. A módosítás ér-
telmében a volt hadiárvák, volt hadigyámoltak, volt hadigondozott 
családtagok 8550 Ft rendszeres havi járadékban részesülnek, ameny-
nyiben az alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelelnek.

Idézet a törvényből: „azon volt hadiárva, hadigyámolt, akit 1949. 
január 1. előtt nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá 
válása miatt, vagy politikai okból megszűntették vagy szüneteltet-
ték, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, 
továbbá aki ezirányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztet-
te, egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, 
amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 30 %-a (jelenleg 8550 Ft).”

Az ellátás iránti kérelmet a Megyei Kormányhivatal Járási Hiva-
talához kell benyújtani az ott kapott igénylőlap pontos kitöltésével. 
A hadiárváknak igazolni kell szülőjük hősi halálának, vagy eltűné-
sének időpontját, a volt hadigyámoltaknak szülőjük hadirokkant-
tá nyilvánítását.

Mindkét esetben igazolni kell, hogy 1949. január 1-jét megelő-
zően, mint volt hadiárvát, vagy mint volt hadigyámoltat az illeté-
kes hatóságok nyilvántartásba vették. Az előzőekben közölt dátum-
ból kitűnik, hogy csak az 1949 előtt születettek kaphatják a koráb-
ban közölt ellátást.

A nevezettek közül sokan vannak, akik az 50 00 Ft-os egyösz-
szegű térítést azért nem kapták meg, mert nagykorúvá válásukig 
kapták a hadiárva és hadigyámolt ellátást. A módosított törvény 
a „túlkorosoknak” is biztosítja a havi rendszeres járadékot, ebből 
következik, hogy kérhetik az elmaradt 50 000 Ft egyösszegű té-
rítést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtásához ne az erede-
ti okiratokat csatolják, hanem azok másolatát.

Saját érdekében minél előbb nyújtsa be kérelmét, mert ennek 
kedvező elbírálása esetén folyósítják a járadékát.

Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcsolatban kérdésük van, 
forduljanak telefonon szervezetünk elnökéhez, feltétlen kérjék to-
vábbá nyilvántartásba vételüket a szervezetnél, a későbbiekben tör-
ténő gyors tájékoztatás érdekében.

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei 
Szervezete 8200 Veszprém, Táborállás Park 1. sz., telefon: +36 88 
312 181 vagy +36 20 347 2696.

  Varga László elnök

Személyzet Átlag állományi létszám
 IV. negyedév 1951. évben
Összesen 403 271
Ebből:
munkás 277 184
műszaki 47 39
tisztviselő 31 16
kisegítő 38 28
nem ipari személyzet 10 4

Az expedíció összlétszáma 1951. IV. negyedévben és év végén

A bauxitkutató expedíció központja (később munkásszálló)

1950-ben, nem sokkal újév után Balatonalmádiban néhányan 
felkapták a fejüket a hírre, hogy a furcsa nevű és tevékenységű 
MASZOBAL Bauxitkutató Expedíció települt a községbe. A több-
ség persze nem törődött vele, hiszen mi volt ez a ko-
rábbi évek drámai eseményeihez képest. 

A megértéshez tudni kell, hogy a név két céget ta-
kar. A MASZOBAL volt az anyavállalat, teljes ne-
vén Magyar–Szovjet Bauxit–Alumínium Részvény-
társaság, az 50–50 százalékban magyar, illetve szov-
jet tulajdonban lévő vegyesvállalat. Több – a profil-
jába illő – cég összevonásával jött létre. Közéjük tar-
toztak a második világháború végéig német tulaj-
donú bauxitbányák, illetve alumíniumipari vállala-
tok, amelyek a békeszerződés értelmében jóvátétel-
ként szovjet tulajdonba kerültek, valamint a frissen 
államosított hasonló jellegű magyar vállalkozások. 
1952-ben pedig további magyar vállalatok olvadtak 
be a MASZOBAL-ba, amelynek ekkor már 14 üze-
me volt. Egységes irányítás alá került ezáltal a teljes 
magyar alumíniumipar (bányák, timföldgyárak, alu-
míniumkohók és készáru-gyártó vállalatok). 

A részvénytársaság számára elsőrendű fontosságúvá 
vált, hogy mennyi alapanyagra, azaz bauxitra számít-
hatnak. Ilyen adatokkal azonban nem rendelkeztek, 
mivel a bauxitbányák csak esetlegesen kutattak, elsősorban a terme-
lés napi feladatainak teljesítésére koncentráltak. Ezért 1950. január 
elsejével megalapították a Bauxitkutató Expedíciót azzal a feladat-
tal, hogy mérje fel az ország ismert bauxitvagyonát, kutasson fel új 
lelőhelyeket és készítsen mérleget a reménybeli készletekről is. 

Az új vállalat központjának kijelölésénél nyilvánvalóan figye-
lembe kellett venni, hogy ne legyen messze a nagyjából Tapol-
ca – Ajka – Székesfehérvár vonalában húzódó néhány tíz kilo-
méter széles kutatási területtől, de Budapesttől sem (tekintettel 
a MASZOBAL Rt. elérhetőségére, valamint a fővárosból ingázó 
nagyszámú szakemberre). Balatonalmádi ezeknek a feltételeknek 
megfelelt, sőt egyéb előnyökkel is rendelkezett: az emlékezők sze-
rint akkoriban volt itt jó néhány – irodának és lakásnak alkal-
mas – üres panzió meg üdülő, ezen kívül a kellemes balatoni kör-

Crälius típusú fúrógép 

Keressen hasznos elfoglaltságot!
Nemrég költözött Balatonalmádiba? Esetleg régen itt lakik, de alig 

vannak ismerősei nálunk? Egyedül érzi magát? Most ment nyugdíjba, 
de a sok „pörgés” után hirtelen szakadt nyakába a sok szabad idő, amit 
nem tud hasznosan kitölteni? Várják önt a város civil szervezetei, klub-
jai, egyesületei, szövetségei, baráti társaságai. Hihetetlen, de több mint 
40 van belőlük nálunk! Egészen biztos, hogy talál magának olyat, ame-
lyiknek a tevékenysége önt is érdekli, amelynek életébe, munkájába ak-
tívan bekapcsolódhat. Egy kis utánajárással, vagy a számítógép kere-
sőjébe a „Balatonalmádi civil szervezetei” szöveget beütve felderítheti, 
hogy vannak nálunk gombászok és természetjárók, kertbarátok és bo-
rászok, sportolók és művészetbarátok, nyugdíjasok és nagycsaládosok, 
honismerettel és városszépítéssel foglalkozók, és még sokan-sokan má-
sok… Keresse meg azt a témát, ami önt is foglalkoztatja, és lépjen be 
valamelyik szervezetbe, ha elfoglaltságra van szüksége. Ha így dönt, le-
hetősége nyílik arra, hogy aktívan, értelmesen tölthesse napjait. Almá-
dinak van több énekkara is: a Városi Vegyeskar, a Harmónia Női Kar, 
az Egyházi Kórusok (ahová férfiakat és nőket is szívesen várnak), a Bo-
rostyán Népdal Kör. Tehát ha ön szereti a zenét és szeret énekelni, ott 
a helye! A helyi vallási közösségek életébe is be lehet kapcsolódni, ahol 
nemcsak istentiszteleti alkalmak vannak, hanem egyéb rendezvények, 
foglalkozások is színesítik a hétköznapokat. Több szervezet szokott ki-
sebb-nagyobb sikeres kirándulásokat is tenni, ez szintén felemelő lehet.

A Honismereti és Városszépítő Kör konkrétan azok munkájára 
számít, akik szeretnék, és tesznek is érte, hogy a város egyre ren-
dezettebb, vonzóbb legyen az itt lakók, és az idegenforgalmi sze-
zonban nálunk megfordulók számára. Ez a szervezet munkája so-
rán tagjainak hasznos javaslataira, okos gondolataira, új ötleteire tá-
maszkodik, amik városunk javát szolgálják. Összedolgozik több vá-
rosi intézménnyel is, és azok munkáját is segíti.

A közelgő sötét, őszi-téli napok mindenkire kisebb-nagyobb mér-
tékben nyomasztólag hatnak. Ám az önsajnálat nem vezet jóra. Ne 
antidepresszánsokat szedjen! Az igazi hangulatjavító szer az, ha bekap-
csolódik valamelyik közösség életébe. És végezetül: teljesen mindegy 
hány évesek vagyunk, ha merünk belevágni új dolgokba, akkor a nyolc-
vanéves is érezheti magát húszévesnek. De a húszéves – vagy harminc 
–, aki nem mer új dogokba belefogni, úgy fogja magát érezni, mint a 
százötven éves. Tehát azért vannak az öreg fiatalok, és vannak a fiatal és 
középkorú haldoklók, akik látszólag élnek, de valójában nem élnek. Ne 
mondogassa magában egyfolytában azt, hogy: Á! Én erre úgysem va-
gyok képes, nekem ez nem megy, mert akkor azt előbb-utóbb el is hi-
szi, és nem tud szabadulni a gondolat szorításából.

Honismereti és Városszépítő Kör

Köszönet!
Köszönjük minden almádi lakosnak, aki hozzájárult élelmiszer, 

bútor, háztartási eszköz, ruha és egyéb eszköz felajánlásával, ah-
hoz hogy rászoruló családjainknak megkönnyítsük a mindenna-
pokat.

Az intézményben felállított szeretet stelázsiról a legrászorultab-
bak élelmiszerhez (olaj, rizs, keksz) juthatnak. Eszközkölcsönzőnk-
ből pedig mosógépet, kályhát és kerekesszéket is ki tudtunk köz-
vetíteni a szükséget szenvedőkhöz.

További adományközvetítéshez szívesen fogadunk gyerek au-
tós ülést, fa és gáztüzelésű kályhát, mobil wc-t, légzés figyelőt és 
tartós élelmiszert.

Az év második felében is várjuk nagylelkű hozzájárulásaikat! El-
érhetőségeink: +36 88 542 551 vagy Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Ú J A L M Á DI Ú JSÁG
Fe le lő s  k i adó: 

„ A lmád iér t”  Köz a l apít vá ny 
Kuratór iu ma 

Ba l a tona lmád i , 
Sz écheny i  s é t á ny 1. 

Sz erke s z t i  a  s z e rke s z tőbi zot t s á g . 
Fe le lő s  s z e rke s z tő: 

Fábi á n L á s z ló 
e -ma i l : 

baujsa g @g ma i l .c om, 
t e l . :  0 6 20 37 7 2157 

L apz á r t a :  m i nden hónap 25 - én .
( I l l i k  komolya n venn i ! )

Hi rde té s f e lvé te l  a  s z e rke s z tő ség 
c ímén,  va g y a  06 30 29 88 995 

te le fon s z á mon.  Ké z i r a tot  nem őr-
zü n k meg ! 

Nyomda i  k iv it e le z é s :
Ony xpr int  K f t . 

w w w.ony xpr int .hu
Eng.  s z . :  0 05 -18/1989. 

ISSN: 086 4 -7860

HIRDETÉSI ÁRAK:
1 oldal = 60 e Ft+áfa

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

KATTINTSON RÁ!
www.almadiert.hu 

www.balatonalmadi.hu,
www.oboltv.hu, 

www.vikipedia.org/wiki/portal:balaton



Almádi a bauxitkutatás központja

Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 16 17Az újság új e-mail címe: baujsag@gmail.com

nyezet is sokat nyomhatott a latban. Végül is községünkre esett a 
választás. 

A központot a hajdani Strand panzióban rendezték be (a római ka-
tolikus Szent Imre templommal csaknem szemben), a gépműhely és 
raktárak sebtében felhúzott ideiglenes jellegű épületei a nevelőotthon 
melletti területet foglalták el. Az Angéla villában volt a munkásszállás, 
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jet I. L. Bejgulenko, helyettesei magyarok: Kis István főmérnök és 
dr. Barnabás Kálmán főgeológus. Az igazgatón kívül még néhány 
szovjet geológus dolgozott a cégnél. A nyelvi nehézségek áthidalá-
sára két tolmácsot alkalmaztak. Induláskor az expedíció létszáma 
134 főből állt, akik különböző helyekről, érkeztek. A Magyar Ál-
lami Földtani Intézet például a legtapasztaltabb geológusait irányí-
totta át, a fúrási és gépész szakembereket elsősorban a részvénytár-
saság bányáitól és gyáraiból küldték. Térképészként több Budapest-
ről kitiltott, Horthy korszakbeli magas rangú katonatiszt dolgozott. 

De jöttek ide – a fővárosban nem kívánatosnak nyilvánított – 
egyéb személyek is. Legendákat meséltek egykori dolgozóink azok-
ról az autós artistákról (mutatványosokról), akiket tehergépkocsi 
vezetőként alkalmaztak az expedíciónál. Hiányzott itt nekik az izga-
lom, a veszély, ezért aztán, amikor rakományukkal a főnökség látó-
körén kívülre kerültek, hajmeresztő mutatványokat végeztek a köz-
úton. A gázpedált a kocsikísérőre hagyták, és kiugráltak a vezetőfül-
kéből, hol a motorháztetőre, hol pedig a platóra, ahol is különbö-
ző kunsztokat csináltak, majd a kellő pillanatban igazítottak egyet a 

kormányon, vagy visszapattantak az ülésre. 
A fúrási segédmunkásokat a kutatási területek kör-

zetéből toborozták. Természetesen Balatonalmádiból 
is egyre több embert alkalmaztak. 

Geológus szakemberek tervezték a kutatást az ex-
pedíció központjában, amit azután a fúrócsoportok 
végrehajtottak. A központban dolgozták fel az elsőd-
leges fúrási adatokat is a laboratóriumi mérések ered-
ményeivel együtt. Egy-egy terület, lelőhely kutatásá-
nak befejezésekor zárójelentést készítettek, amely a 
bányatervezés alapjául szolgált. 1950-ben négy fúró-
csoportnál (Iszkaszentgyörgy, Gánt, Halimba-Nyirád 
és Alsópere) kilenc fúrógéppel indult meg a kutatás 
(ezen kívül volt még két kézi fúró az 5–10 méternél 
rövidebb fúrásokhoz). Egy év múlva már 20 fúróbe-
rendezéssel rendelkeztek, a létszám is rohamosan nö-
vekedett, 1953-ra elérte az 536 főt. Az expedíció mű-
ködése öt éve alatt mintegy 40 millió tonna bauxi-
tot kutatott fel.

A MASZOBAL Rt. 1954. december 31-én meg-
szűnt, mivel Magyarország megváltotta a szovjet va-

gyonrészt, üzemeit a Minisztertanács vállalatokká szervezte, így jött 
létre a Bauxitkutató Expedícióból 1955. január 1-jével a Bauxitku-
tató Vállalat. Ez azonban már egy következő történet.  Tóth Béla

Hadiárvák, hadigyámoltak figyelem!
 A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei 

Szervezete tájékoztatja arról, hogy a 1994. évi XLV. hadigondozás-
ról szóló törvényt 2015. július 3-án módosították. A módosítás ér-
telmében a volt hadiárvák, volt hadigyámoltak, volt hadigondozott 
családtagok 8550 Ft rendszeres havi járadékban részesülnek, ameny-
nyiben az alábbiakban felsorolt feltételeknek megfelelnek.

Idézet a törvényből: „azon volt hadiárva, hadigyámolt, akit 1949. 
január 1. előtt nyilvántartásba vettek, de pénzellátását nagykorúvá 
válása miatt, vagy politikai okból megszűntették vagy szüneteltet-
ték, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, 
továbbá aki ezirányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztet-
te, egyéb ellátásától függetlenül havi rendszeres járadék illeti meg, 
amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 30 %-a (jelenleg 8550 Ft).”

Az ellátás iránti kérelmet a Megyei Kormányhivatal Járási Hiva-
talához kell benyújtani az ott kapott igénylőlap pontos kitöltésével. 
A hadiárváknak igazolni kell szülőjük hősi halálának, vagy eltűné-
sének időpontját, a volt hadigyámoltaknak szülőjük hadirokkant-
tá nyilvánítását.

Mindkét esetben igazolni kell, hogy 1949. január 1-jét megelő-
zően, mint volt hadiárvát, vagy mint volt hadigyámoltat az illeté-
kes hatóságok nyilvántartásba vették. Az előzőekben közölt dátum-
ból kitűnik, hogy csak az 1949 előtt születettek kaphatják a koráb-
ban közölt ellátást.

A nevezettek közül sokan vannak, akik az 50 00 Ft-os egyösz-
szegű térítést azért nem kapták meg, mert nagykorúvá válásukig 
kapták a hadiárva és hadigyámolt ellátást. A módosított törvény 
a „túlkorosoknak” is biztosítja a havi rendszeres járadékot, ebből 
következik, hogy kérhetik az elmaradt 50 000 Ft egyösszegű té-
rítést.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kérelem benyújtásához ne az erede-
ti okiratokat csatolják, hanem azok másolatát.

Saját érdekében minél előbb nyújtsa be kérelmét, mert ennek 
kedvező elbírálása esetén folyósítják a járadékát.

Amennyiben a fentiekben leírtakkal kapcsolatban kérdésük van, 
forduljanak telefonon szervezetünk elnökéhez, feltétlen kérjék to-
vábbá nyilvántartásba vételüket a szervezetnél, a későbbiekben tör-
ténő gyors tájékoztatás érdekében.

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Veszprém Megyei 
Szervezete 8200 Veszprém, Táborállás Park 1. sz., telefon: +36 88 
312 181 vagy +36 20 347 2696.

  Varga László elnök

Személyzet Átlag állományi létszám
 IV. negyedév 1951. évben
Összesen 403 271
Ebből:
munkás 277 184
műszaki 47 39
tisztviselő 31 16
kisegítő 38 28
nem ipari személyzet 10 4

Az expedíció összlétszáma 1951. IV. negyedévben és év végén

A bauxitkutató expedíció központja (később munkásszálló)

1950-ben, nem sokkal újév után Balatonalmádiban néhányan 
felkapták a fejüket a hírre, hogy a furcsa nevű és tevékenységű 
MASZOBAL Bauxitkutató Expedíció települt a községbe. A több-
ség persze nem törődött vele, hiszen mi volt ez a ko-
rábbi évek drámai eseményeihez képest. 

A megértéshez tudni kell, hogy a név két céget ta-
kar. A MASZOBAL volt az anyavállalat, teljes ne-
vén Magyar–Szovjet Bauxit–Alumínium Részvény-
társaság, az 50–50 százalékban magyar, illetve szov-
jet tulajdonban lévő vegyesvállalat. Több – a profil-
jába illő – cég összevonásával jött létre. Közéjük tar-
toztak a második világháború végéig német tulaj-
donú bauxitbányák, illetve alumíniumipari vállala-
tok, amelyek a békeszerződés értelmében jóvátétel-
ként szovjet tulajdonba kerültek, valamint a frissen 
államosított hasonló jellegű magyar vállalkozások. 
1952-ben pedig további magyar vállalatok olvadtak 
be a MASZOBAL-ba, amelynek ekkor már 14 üze-
me volt. Egységes irányítás alá került ezáltal a teljes 
magyar alumíniumipar (bányák, timföldgyárak, alu-
míniumkohók és készáru-gyártó vállalatok). 

A részvénytársaság számára elsőrendű fontosságúvá 
vált, hogy mennyi alapanyagra, azaz bauxitra számít-
hatnak. Ilyen adatokkal azonban nem rendelkeztek, 
mivel a bauxitbányák csak esetlegesen kutattak, elsősorban a terme-
lés napi feladatainak teljesítésére koncentráltak. Ezért 1950. január 
elsejével megalapították a Bauxitkutató Expedíciót azzal a feladat-
tal, hogy mérje fel az ország ismert bauxitvagyonát, kutasson fel új 
lelőhelyeket és készítsen mérleget a reménybeli készletekről is. 

Az új vállalat központjának kijelölésénél nyilvánvalóan figye-
lembe kellett venni, hogy ne legyen messze a nagyjából Tapol-
ca – Ajka – Székesfehérvár vonalában húzódó néhány tíz kilo-
méter széles kutatási területtől, de Budapesttől sem (tekintettel 
a MASZOBAL Rt. elérhetőségére, valamint a fővárosból ingázó 
nagyszámú szakemberre). Balatonalmádi ezeknek a feltételeknek 
megfelelt, sőt egyéb előnyökkel is rendelkezett: az emlékezők sze-
rint akkoriban volt itt jó néhány – irodának és lakásnak alkal-
mas – üres panzió meg üdülő, ezen kívül a kellemes balatoni kör-

Crälius típusú fúrógép 

Keressen hasznos elfoglaltságot!
Nemrég költözött Balatonalmádiba? Esetleg régen itt lakik, de alig 

vannak ismerősei nálunk? Egyedül érzi magát? Most ment nyugdíjba, 
de a sok „pörgés” után hirtelen szakadt nyakába a sok szabad idő, amit 
nem tud hasznosan kitölteni? Várják önt a város civil szervezetei, klub-
jai, egyesületei, szövetségei, baráti társaságai. Hihetetlen, de több mint 
40 van belőlük nálunk! Egészen biztos, hogy talál magának olyat, ame-
lyiknek a tevékenysége önt is érdekli, amelynek életébe, munkájába ak-
tívan bekapcsolódhat. Egy kis utánajárással, vagy a számítógép kere-
sőjébe a „Balatonalmádi civil szervezetei” szöveget beütve felderítheti, 
hogy vannak nálunk gombászok és természetjárók, kertbarátok és bo-
rászok, sportolók és művészetbarátok, nyugdíjasok és nagycsaládosok, 
honismerettel és városszépítéssel foglalkozók, és még sokan-sokan má-
sok… Keresse meg azt a témát, ami önt is foglalkoztatja, és lépjen be 
valamelyik szervezetbe, ha elfoglaltságra van szüksége. Ha így dönt, le-
hetősége nyílik arra, hogy aktívan, értelmesen tölthesse napjait. Almá-
dinak van több énekkara is: a Városi Vegyeskar, a Harmónia Női Kar, 
az Egyházi Kórusok (ahová férfiakat és nőket is szívesen várnak), a Bo-
rostyán Népdal Kör. Tehát ha ön szereti a zenét és szeret énekelni, ott 
a helye! A helyi vallási közösségek életébe is be lehet kapcsolódni, ahol 
nemcsak istentiszteleti alkalmak vannak, hanem egyéb rendezvények, 
foglalkozások is színesítik a hétköznapokat. Több szervezet szokott ki-
sebb-nagyobb sikeres kirándulásokat is tenni, ez szintén felemelő lehet.

A Honismereti és Városszépítő Kör konkrétan azok munkájára 
számít, akik szeretnék, és tesznek is érte, hogy a város egyre ren-
dezettebb, vonzóbb legyen az itt lakók, és az idegenforgalmi sze-
zonban nálunk megfordulók számára. Ez a szervezet munkája so-
rán tagjainak hasznos javaslataira, okos gondolataira, új ötleteire tá-
maszkodik, amik városunk javát szolgálják. Összedolgozik több vá-
rosi intézménnyel is, és azok munkáját is segíti.

A közelgő sötét, őszi-téli napok mindenkire kisebb-nagyobb mér-
tékben nyomasztólag hatnak. Ám az önsajnálat nem vezet jóra. Ne 
antidepresszánsokat szedjen! Az igazi hangulatjavító szer az, ha bekap-
csolódik valamelyik közösség életébe. És végezetül: teljesen mindegy 
hány évesek vagyunk, ha merünk belevágni új dolgokba, akkor a nyolc-
vanéves is érezheti magát húszévesnek. De a húszéves – vagy harminc 
–, aki nem mer új dogokba belefogni, úgy fogja magát érezni, mint a 
százötven éves. Tehát azért vannak az öreg fiatalok, és vannak a fiatal és 
középkorú haldoklók, akik látszólag élnek, de valójában nem élnek. Ne 
mondogassa magában egyfolytában azt, hogy: Á! Én erre úgysem va-
gyok képes, nekem ez nem megy, mert akkor azt előbb-utóbb el is hi-
szi, és nem tud szabadulni a gondolat szorításából.

Honismereti és Városszépítő Kör

Köszönet!
Köszönjük minden almádi lakosnak, aki hozzájárult élelmiszer, 

bútor, háztartási eszköz, ruha és egyéb eszköz felajánlásával, ah-
hoz hogy rászoruló családjainknak megkönnyítsük a mindenna-
pokat.

Az intézményben felállított szeretet stelázsiról a legrászorultab-
bak élelmiszerhez (olaj, rizs, keksz) juthatnak. Eszközkölcsönzőnk-
ből pedig mosógépet, kályhát és kerekesszéket is ki tudtunk köz-
vetíteni a szükséget szenvedőkhöz.

További adományközvetítéshez szívesen fogadunk gyerek au-
tós ülést, fa és gáztüzelésű kályhát, mobil wc-t, légzés figyelőt és 
tartós élelmiszert.

Az év második felében is várjuk nagylelkű hozzájárulásaikat! El-
érhetőségeink: +36 88 542 551 vagy Balatonalmádi, Baross G. u. 32.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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 Dr. Buzás Ilona
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 8220 Balatonalmádi, Városház tér 5. 
 (a posta parkolónál a K&H Bank felett)

 Ügyfélfogadás  
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 06 20 9 217-416

Sebestyén Imréné (Margit) e. v. Gatterolás és gatterolt áruk!

BALATONALMÁDI, BAROSS GÁBOR ÚT 47.
Tel.: +36 30 4649 868

Törtarany beszámítás és felvásárlás!
Arany, ezüst, swarovski köves ékszerek.
Minőségi bőráru, táskák, pénztárcák.

Karórák, faliórák.
Igényes ajándéktárgyak.
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Jegyek a helyszínen kaphatók 1.500 forintos áron.

Trio Balkan Strings

bemutatja:A

Október 17. szombat
este 8-kor

Jegyek 2.200,- Ft-os áron kaphatók a Lounge kávéházban, a Tourinform 
irodában és a helyszínen!
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Köszönet az 1%-ért! 
Az Almádiért Közalapítvány kuratóriuma köszönetet mond 

mindazoknak, akik a 2014. évi adójuk egy százalékával, összesen 
329 683 Ft-tal támogatták alapítványunkat. Az összeget Balatonal-
mádi havilapjának színvonalas megjelenésére, a város kulturális ér-
tékeinek fejlesztésére és az egyesület működéséhez használtuk fel. 

Kérjük, céljaink megvalósítását a jövőben is támogassák! Adó-
szám: 19262259-2-19 Bankszámlaszám: 11748083-20005760

Dudás Zsolt elnök

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Almádi Cimbora Klub
A Cimbora Klubhálózatot É. Szabó Márta 2002-ben könyvtá-

rosokkal és civilekkel álmodta meg egy Almádi Cimbora Táborban. 
Klubok alakultak nemcsak Magyarországon, de határainkon túl is. 
A klubhálózat fő támogatója a településeken, könyvtárakon, iskolá-
kon kívül a Cimbora Alapítvány, melynek segítségével fesztiválokat, 
vetélkedőket, találkozókat szerveznek a Cimbora Klubok. A „Cim-
bora”, a „Cimboraság” szorosan kapcsolódik a kultúra minden terü-
letéhez. Balatonalmádi különösen kötődik a Cimbora múltjához, hi-
szen a tévés műsor alapító-szerkesztője, É. Szabó Márta 1989-ben je-
lentkezett először Balatonalmádiból, a Cimbora Táborból.

Honnan is erednek a „Cimbora” alapértékei? Benedek Elek szer-
kesztette a Cimbora újságot az 1920-as években. Felkérte a leghíre-
sebb magyar írókat, költőket, képzőművészeket, hogy írjanak az új-
ságba. Meggyőződése volt, hogy a gyerekeknek csakis a legjobbat 
szabad nyújtani. Meséin, történetein, versein keresztül kívánta ne-
velni fiatal olvasóit a tolerancia, a szépség szeretetére és az érték fel-
ismerésére. Benedek Elek lapja adta az ötletet a Cimbora televíziós 
gyermekműsor megszületéséhez, amelyet 1973-ban É. Szabó Márta 
indított útjára a Magyar Televízióban. Versek, mesék, novellák, re-
gények, zeneművek, képzőművészeti alkotások sokaságát juttatta el 
a műsor a gyermekekhez, az ismeretterjesztésen túl megteremtve a 
művészeti alkotással történő találkozás élményét is. A műsor azt is 
bizonyítani kívánta, hogy a televízió nemcsak rombolni tud, hanem 
cselekvésre, értékes dolgok szeretetére is nevelhet. Ehhez a műsorhoz 
kapcsolódóan több mint tíz éven át nyaranta Balatonalmádi adott 
helyet a Nemzetközi Cimbora Tábornak.

A Balatonalmádi Cimbora klub 2003-as megalakulása óta az Al-
mádiért Közalapítvány, a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár, 
Balatonalmádi város, valamint számos lelkes pedagógus, szülő és régi 
cimbora támogatásával működik sok kisiskolás örömére.

A Cimbora fő hitvallása, hogy elfogadja és segíti társait. Ötletei-
vel építi a Cimboraságot, bízik a közös játék és olvasás örömében és 
a szárnyaló képzeletben.

 Közös célunk, hogy közvetítsük, megismerjük és megéljük mind-
azokat az értékeket, amelyekről egykor Benedek Elek álmodott. 
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október

Györgyi Dénes Általános Iskola 1. o.
Első sor: Lázár Abigél, Mayer Zsófi, 

Mandl Maja, Czompó Luca, Kovács Fló-
ra, Szerdahelyi Zita Emma, Bagó Petra, 

Kovács Enikő Csenge
Második sor: Kádár Emma Zsófia, Kővá-
ri Kincső, Pató Ágoston Boldizsár, Papp 

Sára, Hódosi Auróra Tekla, Budai Liza, 
Wunderlich Sára

Harmadik sor: Asbóth Máté Lajos, 
Pusztay Balázs, Halász Levente, Babicz 

Bence, Geréd Zalán István, Vízhányó At-
tila, Gózon Nimród, Schildmayer Ábel, 

Nagy Dávid Boldizsár
Negyedik sor: Rózsa Mária, Tamás End-

re, Márkus Noé, Hegyessy Zsombor, 
Kocsis-Földi Albert, Vadas Györgyné 

Vörösberényi Általános Iskola 1/B o.
1. sor: Molnár Míra, Bárnai Diána Vivien, 
Koronczai Ármina, Vajda Csenge Abigél, 
2. sor: Boros Hanna, Bodó Dominik, Né-

meth Petra, Horváth Valentin, Hoffmann 
Balázs

3. sor: Takáts Boglárka, László Alina, Ba-
logh Enikő, Laczkó Anita osztályfőnök, 

Fodor Zétény, Ladányi Szilveszter, Nagy 
Emma Lilla

Vörösberényi Általános Iskola 1/A o.
1. sor: Polniczky Boglárka, Literáti-Nagy 
Dorottya, Bokros Kincső, Jakus Anna 
Róza, Szabó Rebeka Sára, 
2. sor: Rákóczi Tímea Anna, Gurin Patrí-
cia, Mészáros Lili, Becker Mirjána, 
3. sor: Lendvai Péter, Igaz Dániel, Bog-
dán Máté Domokos, Kóbor Miklós, Pesti 
Rozi Anna, Tira Simon Péter
4. sor: Moyzes Levente, Hegedűs Bende-
gúz, Sinka Lóránt, Oszlár Tamásné osz-
tályfőnök, Böröcz Tamara Anna, Ber-
ki Balázs
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