
Vörös homokkő tanösvény
A Városház térről indul a 6 km–es tanösvény, amely a vá-

rost és annak természeti értékeit mutatja be. A séta a Bala-
tont szimbolizáló Pannonia Aqua szobortól (Mihály Gábor 
műve) indul a Szent István parkból, majd a Széchenyi sétá-
nyon, a Remete-patak befedett medre fölött halad a liget vé-
géig, onnan a Szent Imre herceg utcán megy fel a dombra a 
jelzett úton.

Az egykori vöröskő bányából kialakított Bányaparkból lépcső 
vezet fel a Kilátóhegyi útra, ahol pihenőpadot érint az ösvény. A 
következő kilátópontnál a Ramada Hotel Balaton és a többszin-
tes Györgyi Dénes Általános Iskola tűnik elsősorban szemünk-
be. A háttérben a kenesei magaspart, amelyet 4–5 millió éves 
homok, agyag felső-pannóniai rétegsor, az úgynevezett tihanyi 
formáció alkot.

Az Óvári Messzelátó Almádi hajdani szőlőhegyén épült, va-
lamikor a századforduló táján. Gerendavázas, cseréppel borított 
tetőzetét az 1990–es évek elején rekonstruálták régi fényképek 
alapján, egyszerűbb alakban. Innen a panoráma középpontja a 
Fűzfői-öböl, az előtérben balra Vörösberény, jellegzetes templo-
maival, a felső erődített, meghatározó stílusa román (XI–XII. 
sz.), az alsó barokk (1779), mellette a volt jezsuita kolostor. A 
kilátónál a földtörténeti ókor (paleozoikum) végén, a perm idő-
szakban képződött Balaton-felvidéki homokkő formáció réte-
gei látszanak.

A következő állomás a mozdony, az egykori Veszprém–Al-
sóörs vasútvonal emléke. A pálya vörös homokkőből készült 
boltozatos felüljáróján 375-ös sorozatszámú szertartányos gőz-
mozdony áll. Hamarosan következik a Csikász-lépcső, ame-
lyet Csikász Imréről, Almádi fiatalon elhunyt szobrászművé-
széről neveztek el. Ezután a Sörény kerekes kút felé halad a 
tanösvény.

Innen ereszkedik le az Óvári utcába, amely dr. Óvári Fe-
renc ügyvédről, országgyűlési képviselőről nyerte nevét, aki 
sokat tett Almádiért és a vasútvonalak kiépítéséért. Emlé-
két a plébánia falán tábla is őrzi. A szemközti római kato-
likus templom nevezetessége a főhajóhoz kívülről csatlako-
zó Szent Jobb-kápolna, ahol Szent Istvánnak, Gizellának és 
fiúknak az ereklyéjét őrzik. Arany mozaikját, amely Róth 
Miksa alkotása, a budai vár romjaiból 1957-ben mentették 
ki, s építették fel itt, Balatonalmádiban. A templom túlol-
dalához csatlakozó kis temetőben nyugszik Györgyi Dénes 
műépítész tanár.

Keresztezve a 71 sz. főutat, majd a sorompónál a vasutat, az 
Öregparkba (a mai Szent Erzsébet ligetbe) visz a tanösvény. A 
platánsor a Wesselényi strand főbejáratához vezet. A fákat és a 
cserjéket 1890-ben kezdték el ültetni. A 10 hektár területű park 
1977 óta helyi védettséget élvez.

A parkot értékes mellszobrok és emlékművek díszítik. Vissza-
felé érinti a partra merőlegesen futó, öreg fák alkotta kettős pla-
tánsort, mely kettéosztja a „Kézfogás” Európa Szoborparkot. A 
tanösvény a vasútállomást és a városközpontot a parkkal össze-
kötő, 1975-ben épült aluljárónál ér véget, amelyben utunk be-
fejezéseként megtekinthetjük a „VasútARTjáró” aktuális kiállí-
tását. BA
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Kosztolányi Dezső: Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok… 
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, 
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, 
a hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család, 
a téli alkony nesztelen leszállott. 
Mint áldozásra készülő leányok, 
csipkés ruhába állanak a fák.
A hazatérő félve, csöndesen lép, 
retteg zavarni az út szűzi csendjét, 
az ébredő nesz álmos, elhaló.
S az ónszin égből, a halk éjszakában 
táncolva, zengve és zenélve lágyan, 
fehér rózsákként hull alá a hó.
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Almádi emlékeim
Édesapám (néhai Balázs Jenő) 1947-ben vásárolta Balatonalmá-

diban a Felsőörsi út és Táncsics M. u. (67.) sarkán volt ingatlant 
Kubányi orvos-professzortól. Ő azért vált meg ettől, mivel a bala-
toni csata idején a német katonaság egy ágyút helyezett el a kert-
ben, s ezt használták a harci cselekményekben. Ezt a szomorú ese-
ményt, s ennek nyomait igyekezett kitörölni emlékezetéből. Ez idő-
ben nagyon ritka beépítésű volt a környék, legközelebbi szomszéd a 
Lovas-(Lovass?) kúria volt.

Két szép nyarat töltöttünk itt. A sápadt, vérszegény pápai 
gyerekek, akik négyen voltunk testvérek (16 és 6 év közötti-
ek). 1950-ben kiebrudaltak bennünket, majd az egész házat 
kiutalták dr. Kiss Ernő volt méneskari állatorvosnak. Ő és csa-
ládja a legcsekélyebb szolidaritást sem tanúsították irántunk. 
Még a nyári időszakban sem engedtek át egy helyiséget sem, 
hogy akkor már a mi kicsi gyerekeinkkel 1–2 hétre elmehet-
tünk volna. 

A gondozatlan kertben 2 méter magas gaz volt, kiírva, hogy a kert 
a tulajdonos kezelésében van. Ez az állapot 25 évig tartott, bírósági 
eljárások, a bent lakók anyagi követelései közepette.

A házhoz tartozó vincellér lakást özv. Schmidt Edéné kapta meg, 
akit a Zöld béka vendéglőből telepítettek oda, hogy ott meg a TSZ 
irodákat helyezzék el. 

Jelenleg a volt vincellér házikó van tulajdonomban, ahol a nya-
rakat töltöm.

Fülöpné Balázs Márta

Ki mit tud Almádiról? 
A Honismereti és Városszépítő Kör játékra invitálja az Új Almádi 
Újság olvasóit. Minden számban bemutatunk egy képet Almádi-
ról. A képpel kapcsolatban 3 kérdésre kell válaszolni: 
1. A felvétel Almádi mely területét ábrázolja? 
2. A felvétel mikor készülhetett? 
3. Ma mi látható ezen a területen? 
Játsszon velünk ön is és ismerje meg jobban Balatonalmádit! 
A helyes válaszokat 2016. március 25-ig a Pannónia Könyvtárban 
kérjük leadni. A beérkezett válaszok elbírálását 2016. április 8-án, 
pénteken 16.30 órakor a Honismereti és Városszépítő Kör klub-
foglalkozásán tartjuk. 

Kovács István elnök

„Verőfényes napsütés, tiszta kék égbolt, csillogó víztükör jelzi, itt van 
a nyár. Megindult az idegenforgalom, igaz, többek szerint nem úgy, 
mint tavaly. Várható-e sok vendég, vagy sem, majd októberben eldől. 
Egy biztos, nemcsak a mi pénztárcánk nem bírja az égig nyúló árakat, 
hanem ezek szerint a külföldieké sem. De hát ez a szakemberek, a ven-
déglátósok dolga, csak meg ne bánják, hisz nem időben vitték lejjebb 
az árakat. Eközben kis városunk készülődési zűrzavarába ismét jött 
egy gondolat, ötlet, vagy aminek nevezni szokás „szikra”. Az Almádi 
Kör, az Almádi Újság, elhatározta, hogy évenként városunkban is ren-
dez júniusban egy amolyan elegáns bált.” (kivonat az Új Almádi Új-
ság 1990. júniusi számából) 

Így kezdődött… Az első Hattyú bált 1990 júliusában tartották 
az Auróra Étteremben, azaz a mai Pannónia helyén. Azóta évről 
évre összegyűltek a városban a bálozni vágyók, hogy együtt köszönt-
sék a szezont. Bár volt olyan év, hogy nem volt alkalmas hely a bál 
megrendezésére, ezért kimaradt pár esztendő. De amikor már volt 
terem, akkor nem akadt olyan, aki megszervezze, ezért az utóbbi 
években már szinte feledésbe merült ez a szép almádi hagyomány. 
Mi azt reméljük, hogy még sokan emlékeznek, és bízunk abban, 
hogy még többen szeretnének részt venni s ezzel megőrizni ezt a 
szép szokást Balatonalmádiban. Ezért az Almádiért Közalapítvány 
idén ismét megrendezi a Hattyú bált. A szervezés már elindult, ha-
marosan a részletekkel is jelentkezünk, itt, az Almádi Újság hasáb-
jain. 

Addig is hadd adjunk közre két fotót a régmúltból.

Almádiért Közalapítvány kuratóriuma 
Az 1996. évi Napsugár pár

Közlemény
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t az Almádiért Közalapítvány számá-
ra! Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük!

Almádiért Közalapítvány

Közlemény
Értesítjük kedves olvasóinkat és az érdeklődőket, hogy megje-
lent az Almádi Füzetek III. sorozatunk a „A kőbányászat történe-
te” címmel. A füzetecske kizárólag a Balaton Játékpontban sze-
rezhető be (Pannónia Kulturális Központ földszintje, a korábbi 
Vízimúzeum helyén). A kiadványt a Honismereti és Városszépítő 
Kör adta ki a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. 

Címlapról 
Nemzeti Tehetség Program 2015–2016

2016. január 16-án a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesüle-
te, mint a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesü-
let partnere, „Hóba zárt csodák” címmel tartott a Szülői klub elő-
adást -beszélgetést és bemutató foglalkozást Balatonalmádiban, 
a PKKK Gyerekkönyvtárban.
A 10 részes szülői klub program „A tehetséges a gyerekem, tá-
mogat a családom” témát járja körbe. A foglalkozások alatt a szü-
lők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak fejlesztő pedagó-
gusok, szakemberek segítségével.
 A program sorozat „Jó gyakorlat” nyitó foglalkozását, Fá-
bián László grafikus művész segítségével élhettük át. Fábi-
án László a Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója volt 
több, mint 33 éven keresztül. A szülők gyakorlati példákkal 
fűszerezett autentikus előadást hallhattak az igazgató úr-
tól. Előadásában rávilágított arra, hogy szorgalom és gya-
korlás nélkül a tehetség nem tud kibontakozni, de ahhoz, 
hogy megtudjuk, hogy tehetséges e a gyermekünk hagyni 
kell őt kipróbálni számos területen. Tartalmas beszélgetés, 
együtt gondolkodás jellemezte az együtt töltött órát. Ezalatt 
a gyermekekkel szakemberek játszottak fejlesztő játékokat 
kint a szabadban. Az előadás után a szülőket és a gyereke-
ket Laci bácsi közös alkotásra invitálta. A szülőkkel közösen 
készített alkotás élménye, a család, mint a gyermek támoga-
tásának alap pillérének fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Gyermekeinkkel való közös alkotás méltó befejezése volt a 
délutánnak.

Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete 
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mint tavaly. Várható-e sok vendég, vagy sem, majd októberben eldől. 
Egy biztos, nemcsak a mi pénztárcánk nem bírja az égig nyúló árakat, 
hanem ezek szerint a külföldieké sem. De hát ez a szakemberek, a ven-
déglátósok dolga, csak meg ne bánják, hisz nem időben vitték lejjebb 
az árakat. Eközben kis városunk készülődési zűrzavarába ismét jött 
egy gondolat, ötlet, vagy aminek nevezni szokás „szikra”. Az Almádi 
Kör, az Almádi Újság, elhatározta, hogy évenként városunkban is ren-
dez júniusban egy amolyan elegáns bált.” (kivonat az Új Almádi Új-
ság 1990. júniusi számából) 

Így kezdődött… Az első Hattyú bált 1990 júliusában tartották 
az Auróra Étteremben, azaz a mai Pannónia helyén. Azóta évről 
évre összegyűltek a városban a bálozni vágyók, hogy együtt köszönt-
sék a szezont. Bár volt olyan év, hogy nem volt alkalmas hely a bál 
megrendezésére, ezért kimaradt pár esztendő. De amikor már volt 
terem, akkor nem akadt olyan, aki megszervezze, ezért az utóbbi 
években már szinte feledésbe merült ez a szép almádi hagyomány. 
Mi azt reméljük, hogy még sokan emlékeznek, és bízunk abban, 
hogy még többen szeretnének részt venni s ezzel megőrizni ezt a 
szép szokást Balatonalmádiban. Ezért az Almádiért Közalapítvány 
idén ismét megrendezi a Hattyú bált. A szervezés már elindult, ha-
marosan a részletekkel is jelentkezünk, itt, az Almádi Újság hasáb-
jain. 

Addig is hadd adjunk közre két fotót a régmúltból.

Almádiért Közalapítvány kuratóriuma 
Az 1996. évi Napsugár pár

Közlemény
Kérjük, ajánlja fel adója 1%-t az Almádiért Közalapítvány számá-
ra! Támogassa az Új Almádi Újság kiadását, a Balaton Játékpont 
működését és kulturális rendezvények szervezését! 

Adószámunk: 19262259-2-19
Köszönjük!

Almádiért Közalapítvány

Közlemény
Értesítjük kedves olvasóinkat és az érdeklődőket, hogy megje-
lent az Almádi Füzetek III. sorozatunk a „A kőbányászat történe-
te” címmel. A füzetecske kizárólag a Balaton Játékpontban sze-
rezhető be (Pannónia Kulturális Központ földszintje, a korábbi 
Vízimúzeum helyén). A kiadványt a Honismereti és Városszépítő 
Kör adta ki a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával. 

Címlapról 
Nemzeti Tehetség Program 2015–2016

2016. január 16-án a Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesüle-
te, mint a Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesü-
let partnere, „Hóba zárt csodák” címmel tartott a Szülői klub elő-
adást -beszélgetést és bemutató foglalkozást Balatonalmádiban, 
a PKKK Gyerekkönyvtárban.
A 10 részes szülői klub program „A tehetséges a gyerekem, tá-
mogat a családom” témát járja körbe. A foglalkozások alatt a szü-
lők elméleti és gyakorlati ismereteket kapnak fejlesztő pedagó-
gusok, szakemberek segítségével.
 A program sorozat „Jó gyakorlat” nyitó foglalkozását, Fá-
bián László grafikus művész segítségével élhettük át. Fábi-
án László a Györgyi Dénes Általános Iskola igazgatója volt 
több, mint 33 éven keresztül. A szülők gyakorlati példákkal 
fűszerezett autentikus előadást hallhattak az igazgató úr-
tól. Előadásában rávilágított arra, hogy szorgalom és gya-
korlás nélkül a tehetség nem tud kibontakozni, de ahhoz, 
hogy megtudjuk, hogy tehetséges e a gyermekünk hagyni 
kell őt kipróbálni számos területen. Tartalmas beszélgetés, 
együtt gondolkodás jellemezte az együtt töltött órát. Ezalatt 
a gyermekekkel szakemberek játszottak fejlesztő játékokat 
kint a szabadban. Az előadás után a szülőket és a gyereke-
ket Laci bácsi közös alkotásra invitálta. A szülőkkel közösen 
készített alkotás élménye, a család, mint a gyermek támoga-
tásának alap pillérének fontosságára hívta fel a figyelmet. 
Gyermekeinkkel való közös alkotás méltó befejezése volt a 
délutánnak.

Nagycsaládosok 
Balatonalmádi Egyesülete 
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Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott önöknek. Most a februári hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztéseiről, 
az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a vá-
rosrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél jobban 
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

Polgármesteri évértékelő
A hagyományoknak megfelelően az új-

esztendő első napjaiban – 2016. január 
9-én –, értékelte a mögöttünk álló esz-
tendőt Keszey János polgármester. A Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár 
nagytermében a meghívott környékbe-
li polgármesterek, egyházak és intézmé-
nyek vezetői körében ott volt dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő, a Belügy-
minisztérium államtitkára és Polgárdy 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke is. 

Keszey János beszéde:
Ilyenkor – január elején –, szoktunk visszatekinteni az elmúlt év 

történéseire, számba venni az eseményeket. Talán emlékeznek rá, hogy 
úgy vágtunk neki a 2015-ös esztendőnek, hogy a változó körülmények 
között – az új önkormányzati törvény szellemében –, kerestük önkor-
mányzati létünk új útjait. Még a tavalyi évben is kerestük például – 
mint egykori fenntartója az iskoláinknak –, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ mellett a szerepünket, hogy hogyan is szolgálhatjuk, 
segíthetjük a helyi közoktatás és köznevelés fontos ügyét. Azt hiszem, a 
jelenlévő intézményvezetők megelégedésére elmondhatjuk, hogy ha tö-
kéletesnek nem is nevezhetjük ezt a felállást, mégis számíthattak ránk, 
és a jövőben sem kell attól tartaniuk, hogy nem állunk melléjük.

Már három éve, hogy megalakultak a járások. 2015-ben az okmány-
iroda átalakításával az új kormányablak megnyitásával az almádi em-
berek és az erre járók továbbra is helyben, zökkenőmentesen intézhetik 
ügyeiket. Elkészült a Baross Gábor utca 44. szám alatti önkormányza-
ti épület (volt orvosi rendelő) felújítása, melynek során itt került elhe-
lyezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hi-
vatalának Foglalkoztatási Osztálya. Szintén három éve, 2013. janu-
ár elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal” néven lát-
juk el Felsőörssel közösen hivatali feladatainkat. Három év tapasztala-

tával talán kijelenthetem, hogy a munkák összehangolása sikerrel járt. 
Remélem ezt a szomszéd település vezetői is így érzik!

Hagyományosan ezen a fórumon köszönöm meg mindazok segítségét, 
és munkáját, melyet közösségeink, városunk gyarapítása érdekében vé-
geztek. Megköszönöm választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, 
köztisztviselőinknek és közalkalmazottjainknak, a szociális és más szfé-
rában dolgozóknak, vállalkozóknak, családoknak és magánszemélyeknek 
a munkáját. A sportegyesületeinknek, civil szervezeteinknek és egyházi 
közösségeinknek azt köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és 
eredményesen képviselték Balatonalmádit településünk határain kívül is.

Köszönöm továbbá a sikeres pályázataink elkészítéséhez és kedvező elbírá-
lásához nyújtott minden segítséget! Ezt az alkalmat kihasználva külön is sze-
retném megköszönni országgyűlési képviselőnk, dr. Kontrát Károly segítségét!

Vannak, akik szerint kedvezőtlen adat, hogy a településünkön a 2015. év-
ben továbbra is az önkormányzat maradt a legnagyobb munkáltató. Az ilyen 
gondolkodás azt jelenti, hogy az önkormányzati foglalkoztatást – amely nem 
csupán az önkormányzat épületében dolgozó köztisztviselőket jelenti, hanem 
az önkormányzati intézményekben dolgozó óvónőket, dadusokat, takarí-
tónőket, karbantartókat, alkalmazottakat – értéktelenebbeknek tünteti fel, 
mint a versenyszféra vagy a vállalkozói szféra foglalkoztatását. De miért is? A 
magam részéről büszke vagyok arra, hogy a mi közösségünk elég erős ahhoz, 
hogy az állammal közösen közalkalmazottak, köztisztviselők és nem utolsó-
sorban az állami közmunkaprogramban részt vevők és családjaik számára 
megélhetést tudunk biztosítani a településünkön.

Visszapillantva a 2015-ös évre, fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
Balatonalmádi lélekszáma meghaladta a 9500 főt, a gyermekszületések 
száma kismértékben növekedett, és folytatódott a beköltözés is. Örömte-
li, hogy a szép természeti környezet még mindig vonzza a betelepülőket. 
Természetesen ezekkel párhuzamosan növekednek önkormányzatunk fel-
adatai is. Bár a gazdasági körülmények látványos javulását nem tapasz-
taltuk, a településünk tovább fejlődött. Lássuk ezt a fejlődést számokkal is 
alátámasztva: az állami támogatások és a helyi adóbevételek után a har-
madik helyen a strandjaink bevétele áll. Az időjárás kedvező hatása meg-
mutatkozott az önkormányzat által üzemeltetett strandoknál, ahol a for-
galom és a bevétel 38%-kal meghaladta az elmúlt évit (115,5–159,2 M 
Ft). A vendégéjszaka számokon belül örvendetes a 6%-os adóköteles nö-
vekedés 2014-hez képest. És még mindig az időjárásnál maradva, az el-
múlt évihez képest kevesebb csapadék és magasabb hőmérséklet ellenére a 
Balaton vízszintje és vízminősége a strandi szezonban jónak mondható 
volt. Ezt támasztják alá a strandokon végzett rendszeres mintavételezés 
és minősítés eredményei. A vízminőséget nem veszélyezteti, de a fürdőzés 
feltételeit rontja a strandok területén elszaporodott hínár és a mederfené-
ken lerakódott iszap. A belterületi vízrendezés területén jelentősebb beru-
házások a Dózsa György utca, dr. Óvári Ferenc utca, József Attila utca 
nyomvonalon 245 fm hosszban, valamint az Árnyas utca két végén tör-
téntek, 5,6 millió forint értékben. A közvilágítási hálózat jelentősebb fel-
újítására, bővítésére a Szent István sétány korszerűsítésének részeként, va-
lamint a vörösberényi Mandulás játszótér területén került sor.

A helyi közúthálózat állapotának javításában egy kicsit sikerült elő-
rébb lépnünk. Állami támogatás igénybevételével elkészült a Martino-
vics utca és járda felújítása teljes hosszában 79,7 millió forintért. Saját 
költségvetési forrásból megújult az Árnyas utca, a Vöröskő, a Kővirág, a 
Vessző, a Kürt utca és a Hold köz valamint a Galagonya utca felső, il-
letve a Véghelyi út egy szakaszának burkolata több mint 34 millió fo-
rint összegben. Önerős útépítés keretében a Hóvirág utca, a Vak Boty-
tyán utca és a Szilva köz burkolatépítése valósult meg az ingatlantu-
lajdonosok anyagi áldozatvállalása mellett. Az elmúlt időszakban foly-
tatódtak a járdafelújítások is. Állami támogatás igénybevételével ké-
szült el a József Attila úti járda az Ikersétány és a Verseny utca között, 
a Veszprémi út járdafelújítása a Madách tértől a Glóbusz utcáig. Saját 
költségvetési forrásból kisebb járdaszakasz épült a Széchenyi sétányon, a 

Városháza előtt. Készül a Balatonfűzfői út vörösberényi – Thököly út és 
a Szorosi utca közötti – szakaszán létesítendő járda terve. 

Az elmúlt tíz évben közel megkétszereződött nagyságú zöldterület fenntar-
tását – ha nem is ilyen ütemben növekedő költségvetési források felhasználása 
mellett –, a Balatonalmádi Városgondnokság látja el, jó színvonalon. A zöld-
területek állapotát és a Városgondnokság munkáját minősíti a „Virágos Veszp-
rém megyéért” versenyben a 3000 fő feletti települések között elért harma-
dik helyezés, valamint a „Virágos Magyarország” versenyben elnyert szponzo-
ri díj. A két káptalanfüredi önkormányzati strand közötti terület parkosítá-
sa egy kisebb játszótér kialakításával megkezdődött. A vörösberényi reformá-
tus templom környezetrendezésének részeként mozgássérült parkoló is épült 
(5,5 M Ft). Elkészült a Madách tér parkrendezése, mely 2,7 millió forintba 
került, és a jövő szezonra elkészül a Templom tér zöldterületének rendezése is. 
A 2015-ös év legjelentősebb településképet javító beruházása volt a Szent Ist-
ván sétány felújítása 72,9 millió Ft összegben, a Sóhajok hídja és a Wesselé-
nyi strand főbejárata között, amely részben pályázaton elnyert támogatásból 
valósult meg. A sétány burkolatcseréjén túl elkészült a rendezvényterület fel-
újítása is. A fejlesztés részeként elhelyezett utcabútorok, a megépült párakapu, 
a sétány menti büfék teraszán telepített napvitorlák mind a lakó és üdülőné-
pesség kényelmét szolgálják. A felújított sétányon, a strand keleti bejárata előtt 
méltó helyre került a „Napozó nő” szobor.

Eredményes pályázatot követően 189,6 millió forintból megvalósult a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. A településképet is javító nyílászá-
ró cserén és homlokzati szigetelésen túl a fejlesztés részeként kazáncserékre 
és napelemek telepítésére is sor került. Saját költségvetési forrásból folytató-
dott a kollégiumi épületszárny vizesblokkjainak felújítása is. Az egészséges 
életmódot is szolgálja a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen megvalósí-
tott 20x40 méteres, kerítéssel, lelátóval és világítással ellátott műfüves pálya 
a Vörösberényi Általános iskola szomszédságában, melynek építési költsége 
29,8 millió volt. A kilátó szerkezeti felújításával megkezdődött az „Óvári 
messzelátó” felújítása kb. 7 millió forint összegben. Az önkormányzat szor-
galmazására még 2014 végén elkészült a MÁV gyalogos aluljáró balesetve-
szélyes lépcsőinek burkolat felújítása. Ez évben – az önkormányzat anyagi 
támogatása mellett –, elkészül az aluljáró padozatának a felújítása is, mél-
tó környezetet biztosítva az itt rendszeres képzőművészeti kiállításoknak.

A Kézfogás Európa Szoborparkunk tovább gyarapodott 2015-ben is, 
ahol a Finn-napok keretében új alkotások kerültek kihelyezésre. A tele-
pülésfejlesztés közép és hosszú távú célkitűzéseit foglalja csokorba Bala-
tonalmádi Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Az elkészült, és el-
fogadott dokumentum figyelembe veszi a 2014–2020 közötti tervezési 
időszakban várható európai uniós pályázatokat.

Több civilszervezet is kerek évfordulót ünnepelt 2015-ben: a 
Vörösberényi Kertbarátkör 50 éves, az Almádi Kertbarátok Egyesülete 
25 éves, a Polgárőr Egyesületünk szintén 25 éves, a Botorka Táncegyüt-
tes 10 éves lett. Megünnepeltük a Balatonalmádi–Eggenfelden testvér-
városi szerződés aláírásának 15 éves évfordulóját is. Tusnádfürdő aján-
dékaként pedig Márton Áron portréjával gazdagodott a Szent Erzsé-
bet liget.

Néhány gondolatot az előttünk álló évről is szólnék, bár még nem ismer-
jük azt, hogy a pályázati kiírások milyen sorrendben követik egymást, no 
meg elfogadott költségvetésünk sincs. A kerékpárút hálózat bővítésének elő-
készületei folynak a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi közöt-
ti kerékpárút Töltés utcai szakasza (Panoráma kerékpárút) engedélyezési 
terveinek megújításával. A Balaton körüli kerékpárút (Balatoni Bringa-
körút) felújításának előkészítő munkálatai ugyancsak folyamatban van-
nak. Mindkét esetben jelentős pályázati támogatás szükséges a tervek meg-
valósításához. A belterületi szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítésének 
tervei már régen elkészültek, ezért a vízjogi létesítési engedély meghosszab-
bítására volt szükség, ami meg is történt. A kivitelezési munkák megkezdé-
sére ebben az esetben is csak a kiírásra kerülő európai uniós pályázaton el-

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület rendeletet alkotott a Balatonalmádi Fadrusz Já-

nos utcai fehér vadgesztenye fasor és a Munkácsy Mihály utcai juhar-
levelű platán fasor helyi jelentőségű védett természeti területté nyil-
vánításáról. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága támogat-
ta a védelemre tervezett terület helyi jelentőségű védett természeti te-
rületté nyilvánítását. A rendelet része a fasorok kezelését, a földterület 
használatának szabályait is kialakító természetvédelmi kezelési terv.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány a 2015. évi 5,1 millió fo-
rint önkormányzati támogatást teljes mértéken felhasználta, de még 
így sem tudott minden szociálisan rászorulónak – főként tűzifavá-
sárlás és más, létbiztonságot átmenetileg segítő kiadások céljából - 
segíteni, ezért az önkormányzathoz fordult a közalapítvány elnöke, 
további 300 ezer forint támogatást kérve. A képviselő-testület jóvá-
hagyta a kérelmet. 

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesületet pályázatot nyújt be a 
GINOP-1.3.4-15 kódszámú helyi TDM pályázati felhívására. A 
megvalósítás összesen 26,6 millió forintot ölel fel 6,6 millió forint 
önerő biztosítása mellett. A szükséges önerő önkormányzati támoga-
tásáról a képviselő-testület a 2016. februári rendkívüli ülésén határoz.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Kerékpáros Magyaror-
szág Szövetség által az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájá-
nak fejlesztése” tárgyú, GINOP 7.1.2 -15 kódszámú felhívásra be-
nyújtandó pályázatát. Sikeres pályázat esetén a szövetség bringapar-
kot valósítana meg településünkön, melyhez kerékpáros informáci-
ós pont és szerviz szolgáltatás is kapcsolódna. Az önkormányzat a te-
rület kijelölését illetően további egyeztetéseket folytat a Szövetséggel.

A képviselő-testület – jogszabályváltozásból fakadóan –, módo-
sította a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletét.

Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete kiegészült a cse-
kély összegű támogatásokkal összefüggő rendelkezéssel. Az ezzel 
kapcsolatos igazolás minta a rendelet melléklete. 

A képviselő-testület döntött a Rákóczi u. 39. 4. ajtószám alatti la-
kás bérleti ügye és migrációs kvóta állásfoglalása tárgyában is.

nyert támogatással nyílik reális lehetőség. Megjelentek az első pályázati ki-
írások, ennek értelmében fel kell gyorsítanunk a vörösberényi egészségügyi 
központ előkészítési munkálatait. Az elmúlt év döntésének következtében 
pályázati forrásból felújításra kerül a Györgyi Dénes utca. Nem látványos, 
de elkerülhetetlen beruházás a Pannónia lépcsőjének és lapos tetejének a fel-
újítása. Megkezdődtek a Budatava strand rekonstrukciójának előkészítési 
munkái, csakúgy, mint az új óvoda építési terveinek az átterveztetése, a si-
keres pályázatok reményében.

Tisztelt hölgyeim és uraim! A felsorolt, megkezdett vagy a jövőben 
megindítandó programok azt a célt szolgálják, hogy a Balatonalmá-
diban és környéken élő emberek életminősége növekedjék, a lakosság 
megtartó ereje emelkedjék, és identitás tudata erősödjék. Bízom abban, 
hogy az előttünk álló évben sikerül összefogással a nehézségeket leküz-
deni, céljainkat megvalósítani! Ebben a munkában lehetőséget, a ne-
hézségekben pedig a közjót szolgáló, a közös cél elérését segítő eszközt lá-
tok. Mindannyiunk figyelmébe ajánlom a következő gondolatokat: „A 
lábujjhegyre ágaskodó / nem áll sokáig, / a nagy léptekkel rohanó / nem 
megy sokáig, / a fénybe-álló / nem lesz fényes, / a magát-hirdető / nem 
lesz híres, / a magát-dicsérő / nem lesz dicső, / a magát-kínáló / nem 
lesz vezető.” Sikerekről tehát – miként a múltban, úgy a jövőben is –, 
csak akkor beszélhetünk, ha azok közös sikerként értékelhetők. Akkor, 
ha a jókor hozott jó döntéseink a településünkön élők érdekeit szolgál-
ják. Ezen gondolatok tükrében kívánok békességet, és boldogságot, sike-
rekben gazdag, reményteli újesztendőt!



2016. februárALMÁDI ÚJSÁG

Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.comOlvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 54

Városháza híreiVárosháza hírei

Tisztelt Almádi Polgárok  
és Vendégeink!

Az Új Almádi Újság tavaly májusban információs rovatot indí-
tott önöknek. Most a februári hírcsokrunkat olvashatják. Célunk 
továbbra is változatlan: pontosan, hitelesen értesíteni olvasóinkat 
az önkormányzat döntéseiről, városfejlesztő tevékenységéről, és a 
közös önkormányzati hivatal munkájáról. 

Almádi, Budatava, Káptalanfüred és Vörösberény fejlesztéseiről, 
az ott folyó munkálatokról írunk annak reményében, hogy a vá-
rosrészekben élők, pihenők és nyaralótulajdonosok minél jobban 
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

Polgármesteri évértékelő
A hagyományoknak megfelelően az új-

esztendő első napjaiban – 2016. január 
9-én –, értékelte a mögöttünk álló esz-
tendőt Keszey János polgármester. A Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár 
nagytermében a meghívott környékbe-
li polgármesterek, egyházak és intézmé-
nyek vezetői körében ott volt dr. Kontrát 
Károly országgyűlési képviselő, a Belügy-
minisztérium államtitkára és Polgárdy 
Imre, a megyei közgyűlés elnöke is. 

Keszey János beszéde:
Ilyenkor – január elején –, szoktunk visszatekinteni az elmúlt év 

történéseire, számba venni az eseményeket. Talán emlékeznek rá, hogy 
úgy vágtunk neki a 2015-ös esztendőnek, hogy a változó körülmények 
között – az új önkormányzati törvény szellemében –, kerestük önkor-
mányzati létünk új útjait. Még a tavalyi évben is kerestük például – 
mint egykori fenntartója az iskoláinknak –, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ mellett a szerepünket, hogy hogyan is szolgálhatjuk, 
segíthetjük a helyi közoktatás és köznevelés fontos ügyét. Azt hiszem, a 
jelenlévő intézményvezetők megelégedésére elmondhatjuk, hogy ha tö-
kéletesnek nem is nevezhetjük ezt a felállást, mégis számíthattak ránk, 
és a jövőben sem kell attól tartaniuk, hogy nem állunk melléjük.

Már három éve, hogy megalakultak a járások. 2015-ben az okmány-
iroda átalakításával az új kormányablak megnyitásával az almádi em-
berek és az erre járók továbbra is helyben, zökkenőmentesen intézhetik 
ügyeiket. Elkészült a Baross Gábor utca 44. szám alatti önkormányza-
ti épület (volt orvosi rendelő) felújítása, melynek során itt került elhe-
lyezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hi-
vatalának Foglalkoztatási Osztálya. Szintén három éve, 2013. janu-
ár elsejétől „Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal” néven lát-
juk el Felsőörssel közösen hivatali feladatainkat. Három év tapasztala-

tával talán kijelenthetem, hogy a munkák összehangolása sikerrel járt. 
Remélem ezt a szomszéd település vezetői is így érzik!

Hagyományosan ezen a fórumon köszönöm meg mindazok segítségét, 
és munkáját, melyet közösségeink, városunk gyarapítása érdekében vé-
geztek. Megköszönöm választott tisztségviselőknek, intézményvezetőknek, 
köztisztviselőinknek és közalkalmazottjainknak, a szociális és más szfé-
rában dolgozóknak, vállalkozóknak, családoknak és magánszemélyeknek 
a munkáját. A sportegyesületeinknek, civil szervezeteinknek és egyházi 
közösségeinknek azt köszönöm, hogy lelket adtak, közösséget alkottak, és 
eredményesen képviselték Balatonalmádit településünk határain kívül is.

Köszönöm továbbá a sikeres pályázataink elkészítéséhez és kedvező elbírá-
lásához nyújtott minden segítséget! Ezt az alkalmat kihasználva külön is sze-
retném megköszönni országgyűlési képviselőnk, dr. Kontrát Károly segítségét!

Vannak, akik szerint kedvezőtlen adat, hogy a településünkön a 2015. év-
ben továbbra is az önkormányzat maradt a legnagyobb munkáltató. Az ilyen 
gondolkodás azt jelenti, hogy az önkormányzati foglalkoztatást – amely nem 
csupán az önkormányzat épületében dolgozó köztisztviselőket jelenti, hanem 
az önkormányzati intézményekben dolgozó óvónőket, dadusokat, takarí-
tónőket, karbantartókat, alkalmazottakat – értéktelenebbeknek tünteti fel, 
mint a versenyszféra vagy a vállalkozói szféra foglalkoztatását. De miért is? A 
magam részéről büszke vagyok arra, hogy a mi közösségünk elég erős ahhoz, 
hogy az állammal közösen közalkalmazottak, köztisztviselők és nem utolsó-
sorban az állami közmunkaprogramban részt vevők és családjaik számára 
megélhetést tudunk biztosítani a településünkön.

Visszapillantva a 2015-ös évre, fontosnak tartom megemlíteni, hogy 
Balatonalmádi lélekszáma meghaladta a 9500 főt, a gyermekszületések 
száma kismértékben növekedett, és folytatódott a beköltözés is. Örömte-
li, hogy a szép természeti környezet még mindig vonzza a betelepülőket. 
Természetesen ezekkel párhuzamosan növekednek önkormányzatunk fel-
adatai is. Bár a gazdasági körülmények látványos javulását nem tapasz-
taltuk, a településünk tovább fejlődött. Lássuk ezt a fejlődést számokkal is 
alátámasztva: az állami támogatások és a helyi adóbevételek után a har-
madik helyen a strandjaink bevétele áll. Az időjárás kedvező hatása meg-
mutatkozott az önkormányzat által üzemeltetett strandoknál, ahol a for-
galom és a bevétel 38%-kal meghaladta az elmúlt évit (115,5–159,2 M 
Ft). A vendégéjszaka számokon belül örvendetes a 6%-os adóköteles nö-
vekedés 2014-hez képest. És még mindig az időjárásnál maradva, az el-
múlt évihez képest kevesebb csapadék és magasabb hőmérséklet ellenére a 
Balaton vízszintje és vízminősége a strandi szezonban jónak mondható 
volt. Ezt támasztják alá a strandokon végzett rendszeres mintavételezés 
és minősítés eredményei. A vízminőséget nem veszélyezteti, de a fürdőzés 
feltételeit rontja a strandok területén elszaporodott hínár és a mederfené-
ken lerakódott iszap. A belterületi vízrendezés területén jelentősebb beru-
házások a Dózsa György utca, dr. Óvári Ferenc utca, József Attila utca 
nyomvonalon 245 fm hosszban, valamint az Árnyas utca két végén tör-
téntek, 5,6 millió forint értékben. A közvilágítási hálózat jelentősebb fel-
újítására, bővítésére a Szent István sétány korszerűsítésének részeként, va-
lamint a vörösberényi Mandulás játszótér területén került sor.

A helyi közúthálózat állapotának javításában egy kicsit sikerült elő-
rébb lépnünk. Állami támogatás igénybevételével elkészült a Martino-
vics utca és járda felújítása teljes hosszában 79,7 millió forintért. Saját 
költségvetési forrásból megújult az Árnyas utca, a Vöröskő, a Kővirág, a 
Vessző, a Kürt utca és a Hold köz valamint a Galagonya utca felső, il-
letve a Véghelyi út egy szakaszának burkolata több mint 34 millió fo-
rint összegben. Önerős útépítés keretében a Hóvirág utca, a Vak Boty-
tyán utca és a Szilva köz burkolatépítése valósult meg az ingatlantu-
lajdonosok anyagi áldozatvállalása mellett. Az elmúlt időszakban foly-
tatódtak a járdafelújítások is. Állami támogatás igénybevételével ké-
szült el a József Attila úti járda az Ikersétány és a Verseny utca között, 
a Veszprémi út járdafelújítása a Madách tértől a Glóbusz utcáig. Saját 
költségvetési forrásból kisebb járdaszakasz épült a Széchenyi sétányon, a 

Városháza előtt. Készül a Balatonfűzfői út vörösberényi – Thököly út és 
a Szorosi utca közötti – szakaszán létesítendő járda terve. 

Az elmúlt tíz évben közel megkétszereződött nagyságú zöldterület fenntar-
tását – ha nem is ilyen ütemben növekedő költségvetési források felhasználása 
mellett –, a Balatonalmádi Városgondnokság látja el, jó színvonalon. A zöld-
területek állapotát és a Városgondnokság munkáját minősíti a „Virágos Veszp-
rém megyéért” versenyben a 3000 fő feletti települések között elért harma-
dik helyezés, valamint a „Virágos Magyarország” versenyben elnyert szponzo-
ri díj. A két káptalanfüredi önkormányzati strand közötti terület parkosítá-
sa egy kisebb játszótér kialakításával megkezdődött. A vörösberényi reformá-
tus templom környezetrendezésének részeként mozgássérült parkoló is épült 
(5,5 M Ft). Elkészült a Madách tér parkrendezése, mely 2,7 millió forintba 
került, és a jövő szezonra elkészül a Templom tér zöldterületének rendezése is. 
A 2015-ös év legjelentősebb településképet javító beruházása volt a Szent Ist-
ván sétány felújítása 72,9 millió Ft összegben, a Sóhajok hídja és a Wesselé-
nyi strand főbejárata között, amely részben pályázaton elnyert támogatásból 
valósult meg. A sétány burkolatcseréjén túl elkészült a rendezvényterület fel-
újítása is. A fejlesztés részeként elhelyezett utcabútorok, a megépült párakapu, 
a sétány menti büfék teraszán telepített napvitorlák mind a lakó és üdülőné-
pesség kényelmét szolgálják. A felújított sétányon, a strand keleti bejárata előtt 
méltó helyre került a „Napozó nő” szobor.

Eredményes pályázatot követően 189,6 millió forintból megvalósult a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium gimnáziumi épület-
szárnyának energetikai korszerűsítése. A településképet is javító nyílászá-
ró cserén és homlokzati szigetelésen túl a fejlesztés részeként kazáncserékre 
és napelemek telepítésére is sor került. Saját költségvetési forrásból folytató-
dott a kollégiumi épületszárny vizesblokkjainak felújítása is. Az egészséges 
életmódot is szolgálja a Magyar Labdarúgó Szövetséggel közösen megvalósí-
tott 20x40 méteres, kerítéssel, lelátóval és világítással ellátott műfüves pálya 
a Vörösberényi Általános iskola szomszédságában, melynek építési költsége 
29,8 millió volt. A kilátó szerkezeti felújításával megkezdődött az „Óvári 
messzelátó” felújítása kb. 7 millió forint összegben. Az önkormányzat szor-
galmazására még 2014 végén elkészült a MÁV gyalogos aluljáró balesetve-
szélyes lépcsőinek burkolat felújítása. Ez évben – az önkormányzat anyagi 
támogatása mellett –, elkészül az aluljáró padozatának a felújítása is, mél-
tó környezetet biztosítva az itt rendszeres képzőművészeti kiállításoknak.

A Kézfogás Európa Szoborparkunk tovább gyarapodott 2015-ben is, 
ahol a Finn-napok keretében új alkotások kerültek kihelyezésre. A tele-
pülésfejlesztés közép és hosszú távú célkitűzéseit foglalja csokorba Bala-
tonalmádi Integrált Településfejlesztési Stratégiája. Az elkészült, és el-
fogadott dokumentum figyelembe veszi a 2014–2020 közötti tervezési 
időszakban várható európai uniós pályázatokat.

Több civilszervezet is kerek évfordulót ünnepelt 2015-ben: a 
Vörösberényi Kertbarátkör 50 éves, az Almádi Kertbarátok Egyesülete 
25 éves, a Polgárőr Egyesületünk szintén 25 éves, a Botorka Táncegyüt-
tes 10 éves lett. Megünnepeltük a Balatonalmádi–Eggenfelden testvér-
városi szerződés aláírásának 15 éves évfordulóját is. Tusnádfürdő aján-
dékaként pedig Márton Áron portréjával gazdagodott a Szent Erzsé-
bet liget.

Néhány gondolatot az előttünk álló évről is szólnék, bár még nem ismer-
jük azt, hogy a pályázati kiírások milyen sorrendben követik egymást, no 
meg elfogadott költségvetésünk sincs. A kerékpárút hálózat bővítésének elő-
készületei folynak a Veszprém–Szentkirályszabadja–Balatonalmádi közöt-
ti kerékpárút Töltés utcai szakasza (Panoráma kerékpárút) engedélyezési 
terveinek megújításával. A Balaton körüli kerékpárút (Balatoni Bringa-
körút) felújításának előkészítő munkálatai ugyancsak folyamatban van-
nak. Mindkét esetben jelentős pályázati támogatás szükséges a tervek meg-
valósításához. A belterületi szennyvízcsatorna-hálózat teljes kiépítésének 
tervei már régen elkészültek, ezért a vízjogi létesítési engedély meghosszab-
bítására volt szükség, ami meg is történt. A kivitelezési munkák megkezdé-
sére ebben az esetben is csak a kiírásra kerülő európai uniós pályázaton el-

A képviselő-testületi ülésről
A képviselő-testület rendeletet alkotott a Balatonalmádi Fadrusz Já-

nos utcai fehér vadgesztenye fasor és a Munkácsy Mihály utcai juhar-
levelű platán fasor helyi jelentőségű védett természeti területté nyil-
vánításáról. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága támogat-
ta a védelemre tervezett terület helyi jelentőségű védett természeti te-
rületté nyilvánítását. A rendelet része a fasorok kezelését, a földterület 
használatának szabályait is kialakító természetvédelmi kezelési terv.

Az „Együtt-Egymásért” Közalapítvány a 2015. évi 5,1 millió fo-
rint önkormányzati támogatást teljes mértéken felhasználta, de még 
így sem tudott minden szociálisan rászorulónak – főként tűzifavá-
sárlás és más, létbiztonságot átmenetileg segítő kiadások céljából - 
segíteni, ezért az önkormányzathoz fordult a közalapítvány elnöke, 
további 300 ezer forint támogatást kérve. A képviselő-testület jóvá-
hagyta a kérelmet. 

A Balatonalmádi Turisztikai Egyesületet pályázatot nyújt be a 
GINOP-1.3.4-15 kódszámú helyi TDM pályázati felhívására. A 
megvalósítás összesen 26,6 millió forintot ölel fel 6,6 millió forint 
önerő biztosítása mellett. A szükséges önerő önkormányzati támoga-
tásáról a képviselő-testület a 2016. februári rendkívüli ülésén határoz.

A képviselő-testület elviekben támogatta a Kerékpáros Magyaror-
szág Szövetség által az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájá-
nak fejlesztése” tárgyú, GINOP 7.1.2 -15 kódszámú felhívásra be-
nyújtandó pályázatát. Sikeres pályázat esetén a szövetség bringapar-
kot valósítana meg településünkön, melyhez kerékpáros informáci-
ós pont és szerviz szolgáltatás is kapcsolódna. Az önkormányzat a te-
rület kijelölését illetően további egyeztetéseket folytat a Szövetséggel.

A képviselő-testület – jogszabályváltozásból fakadóan –, módo-
sította a Balatonalmádi Szociális Társulás által biztosított személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletét.

Az önkormányzat helyi adókról szóló rendelete kiegészült a cse-
kély összegű támogatásokkal összefüggő rendelkezéssel. Az ezzel 
kapcsolatos igazolás minta a rendelet melléklete. 

A képviselő-testület döntött a Rákóczi u. 39. 4. ajtószám alatti la-
kás bérleti ügye és migrációs kvóta állásfoglalása tárgyában is.

nyert támogatással nyílik reális lehetőség. Megjelentek az első pályázati ki-
írások, ennek értelmében fel kell gyorsítanunk a vörösberényi egészségügyi 
központ előkészítési munkálatait. Az elmúlt év döntésének következtében 
pályázati forrásból felújításra kerül a Györgyi Dénes utca. Nem látványos, 
de elkerülhetetlen beruházás a Pannónia lépcsőjének és lapos tetejének a fel-
újítása. Megkezdődtek a Budatava strand rekonstrukciójának előkészítési 
munkái, csakúgy, mint az új óvoda építési terveinek az átterveztetése, a si-
keres pályázatok reményében.

Tisztelt hölgyeim és uraim! A felsorolt, megkezdett vagy a jövőben 
megindítandó programok azt a célt szolgálják, hogy a Balatonalmá-
diban és környéken élő emberek életminősége növekedjék, a lakosság 
megtartó ereje emelkedjék, és identitás tudata erősödjék. Bízom abban, 
hogy az előttünk álló évben sikerül összefogással a nehézségeket leküz-
deni, céljainkat megvalósítani! Ebben a munkában lehetőséget, a ne-
hézségekben pedig a közjót szolgáló, a közös cél elérését segítő eszközt lá-
tok. Mindannyiunk figyelmébe ajánlom a következő gondolatokat: „A 
lábujjhegyre ágaskodó / nem áll sokáig, / a nagy léptekkel rohanó / nem 
megy sokáig, / a fénybe-álló / nem lesz fényes, / a magát-hirdető / nem 
lesz híres, / a magát-dicsérő / nem lesz dicső, / a magát-kínáló / nem 
lesz vezető.” Sikerekről tehát – miként a múltban, úgy a jövőben is –, 
csak akkor beszélhetünk, ha azok közös sikerként értékelhetők. Akkor, 
ha a jókor hozott jó döntéseink a településünkön élők érdekeit szolgál-
ják. Ezen gondolatok tükrében kívánok békességet, és boldogságot, sike-
rekben gazdag, reményteli újesztendőt!
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Tájékoztató beruházási eljárás menetéről
Szándékaink szerint az Új Almádi Újság hasábjain nyomon kö-

vethetik szeretett városunk aktuális beruházásait. Most, a téli hóna-
pokban leginkább a tervezés, terveztetés és a pályázatírás zajlik az 
önkormányzati hivatal beruházásokkal foglalkozó osztályán.

Talán nem teljesen érdektelen, ha arról is tájékoztatást adunk rövi-
den, hogy miként zajlik az egyes szolgáltató, vagy kivitelező cég kiválasz-
tása, melyekkel kötött szerződéseinket (negyedévente frissítve) az önkor-
mányzat hivatalos honlapján meg is tekintethetnek. Az adott munka be-
csült értékére figyelemmel: a költségvetési rendelet, vagy az önkormány-
zat beszerezési szabályzata (mindkettő olvasható az önkormányzat hiva-
talos honlapján), vagy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kell kiválasztani azt, akivel adott munkára az önkormány-
zat szerződik. Ez a kiválasztás a belső szabályzatban és a jogszabályokban 
pontosan rögzített eljárás során történik, amelyben a versengő ajánlatte-
vők részére mindvégig azonos feltételeket szükséges biztosítani. 

Amikor a beruházási osztály munkatársai összeállítják a megha-
tározott formában az eljárást indító felhívásukat, tekintettel van-
nak arra is, hogy balatonalmádi székhelyű vállalkozásokat is meg-
hívjanak ajánlattételre. Ennek érdekében a nyilvános céginformáci-
ós rendszeren keresztül tájékozódnak előzetesen, és vizsgálják, hogy 
adott munka megfelelő teljesítése nagy biztonsággal elvárható-e az 
adott cégtől bejelentett munkavállalói számára, pénzügyi eredmé-
nyeire, köztartozás-mentességére figyelemmel. 

 A pályázatot az a kivitelező, szolgáltató nyeri el, aki/amely a leg-
alacsonyabb árat kínálta formailag és tartalmilag is helytálló, érvé-
nyes ajánlatában.  Településfejlesztési osztály

Javítások a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár  
épületében

Felújítások a Pannónián

Bérbeadó a fagyizó

szám alatti strandon lévő 29,1 m2 alapterületű üzlethelyiség – Ping-
vin Fagylaltozó – és a hozzátartozó strand felőli burkolt előkert bér-
beadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A meghirdetett üzlethelyiség a káptalanfüredi strand főépületében 
helyezkedik el. Az épület kora 16 év. Az üzlethelyiség hagyományos 
szerkezetű, téglából épült, a belső válaszfalak is téglából épültek, va-

Lőttek a balatoni turizmusnak? 
Mi történik a szomszédban?

Nemcsak a fűzfőieket, de Balaton régióban élőket, így az almá-
diakat is érintheti a városba tervezett lőporgyár egyre bonyolultabb 
ügye. Úgy tűnik, a helyiek nem igénylik a feltámasztást, s ragasz-
kodnak egy népszavazáshoz. A januári lakossági fórumon mi is ott 
voltunk.

A balatonfűzfői ipari park területén álló lőporgyár 1927-es in-
dulását és eredményes termelését követően 2011-ben számos bo-
nyodalommal kísért leállás követte, ám egy kormányzati szándékkal 
megerősített uniós pályázat eredményeként újraindulhat. A több 
portálon is olvasható anyag szerint 952 millió forintos uniós (Gaz-
daságfejlesztési Operatív Program) támogatásból és 1427 millió fo-
rintos saját erőből az elmúlt év novemberéig kellett volna befeje-
ződnie a projektnek, ám idáig még a technológia beszerzése sem 
történt meg.

Az újraindítás feltételeit mindegyik érintett (gyártó, önkormány-
zat, lakosság) másként látja. A fórumot, melyet a város polgármes-
tere, Marton Béla hívott össze, számos sajtóhír és ellentmondó szó-
beszéd előzte meg. Megjelentek a szakhatóságok, a környékbeli pol-
gármesterek (köztük Keszey János), környezetvédők, politikusok, 
szakértők is. 

Elsőként dr. Takács László jegyző ismertette a népszavazási kez-
deményezést, melyről kifejtette, hogy ha az a legrövidebb úton va-
lósul is meg, hosszú hónapokat vehet igénybe. A majdani szavazó-
cédulára a következő kérdések kerülhetnek föl: „Akarja-e ön, hogy 
Balatonfűzfőn, az ipari parkban megvalósításra kerüljön a speciális 
haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ néven is-
mertté vált lőporgyár és hadianyag raktárbázis? Akarja-e ön, hogy 
Balatonfűzfőn, az ipari parkban működő veszélyes üzemekben to-
vábbi kapacitásbővítő fejlesztéseket hajtsanak végre?

A jegyző hangsúlyozta: Fűzfő önkormányzatának és annak hiva-
talának nincs beruházási engedélyezési hatásköre, ez a Bányakapi-
tányságé és az Országos Mérésügyi és Kereskedelmi Hivatalé. Szólt 
arról is, hogy egyelőre a két érintett vállalkozásnak (MIL-EXIM Ke-
reskedelmi Kft. és REXPRO Hungary Kft.) nincs meg a tevékeny-
ség beindításához az engedélye. 

Elindulhat tehát egy párhuzamos versenyfutás: megszerzi-e (meg-
kapja-e) a két kft. az engedélyt a népszavazás eredményének kihir-
detéséig vagy fordítva? Ha megkapja, indítja-e a tevékenységét? Ha 
a népszavazás nemleges eredményt hoz, mit tudnak tenni a fűzfő-
iek? Nem árt tudni, hogy viszonylag korlátozottak a lehetőségeik, 
hiszen a gyár nem a saját területükön fekszik. Ám ekkor sincs vesz-
ve a fejsze nyele, mert – mint azt Marton Béla elmondta – a testü-
let keresi, van-e mozgástere az ügyben. Senki nem akar mást, mint a 
nép akaratát – nyomatékosította, s hozzátette: sem neki, sem a csa-
ládjának, baráti körének nincs érdekeltsége a gyárban. 

A REXPRO Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Csala József ki-
jelentette: a MIL-EXIM Kereskedelmi Kft. nem pályázott a speci-
ális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ létre-
hozására. A pályázatot eredetileg nyerő cég valamilyen oknál fogva 
ellehetetlenült, így a speciális haditechnikai intermodális logiszti-
kai és felújító központ létrehozására a MIL-EXIM lett a kedvezmé-
nyezett. A meglévő robbanóipari létesítmények közül ez a lőporgyár 
a legbiztonságosabb – erősítgette az ügyvezető igazgató. Úgy szá-
mítjuk, száz-százötven embert tud foglalkoztatni a gyár, ha három 
év alatt fölfut. Befektető társunk további száz főnek tud biztosítani 
más területen munkát. Az ügyvezető cáfolta a termelésre vonatkozó 
(korábban a sajtóban és a kiírásban is szereplő) évi ötvenezer tonnás 
lőportermelési adatot. Szerinte 4-600 tonnában szállítanák ki a rak-

táraikból a lőport. Terveik szerint a lőpor mellett az AK 47-es gép-
karabélyhoz és a Parabellum pisztolyhoz kívánnak lőszert gyártani. 
Megerősítette: környezetvédelmi és biztonságtechnikai tekintetben 
megfelelnek az előírásoknak, s a fentebb említett engedélyeken kí-
vül „minden átvizsgált engedéllyel” rendelkeznek.

A kérdezők, hozzászólók zöme a biztonságot firtatta, de szóba ke-
rült az ingatlanok értékének csökkenése, az idegenforgalom vissza-
esése, a leendő szakemberek képzése-képzettsége, a szállítás módja, 
a katasztrófavédelmi alap megléte vagy éppen hiánya, a tulajdonvi-
szonyok is.  

Kepli Lajos országgyűlési képviselő, aki részt vehetett egy koráb-
bi bejáráson, arra volt kíváncsi, miért nincs több jele a két és fél-
milliárd forint elköltésének, mikor csak szépen kifestett épületeket, 
közel százéves gépeket és táblákat látott. Ha az ügyvezető szerint 
80%-os a pénzügyi teljesítés, akkor többnek kellene látszani. A tá-
rolás és gyártás arányai – a politikus véleménye szerint – nem a kft. 
közleményében rögzítetteknek, s a fórumon elhangzottaknak felel-
nek meg. Hiányolta a legmodernebb technológiára vonatkozó telje-
sítést, mely a korábbiban még benne volt.  

Csala József válaszában kifejtette: „Nagyon sok mindent csinál-
tunk, ami nem látszik. Az ilyen jellegű technológiát úgy lehet meg-
vásárolni, hogy az ember előre fizet, mely részben megtörtént, s a 
technológia behozatala egy hónapon belül megtörténik.”   

Kontrát Károly országgyűlési képviselő (Fidesz) hozzászólását így 
kezdte: „A balatonfűzfőiek számíthatnak rám. Fontosnak tartom, 
hogy véleményt mondjanak erről a nagyon fontos kérdésről a fűz-
főiek. Kijelentem: azt az álláspontot fogom képviselni, amit önök 
eldöntenek. Ez a beruházás nem ide való.”

Szójátékkal fejezte ki véleményét Sallee Barbara humánökológus: 
„Ha ez a beruházás megvalósul, akkor a balatoni turizmusnak tény-
leg lőttek…”

A városháza hírei

koltak, meszeltek. Az üzlethelyiség el van látva vizesblokkal. A bérleti 
szerződés határozott időtartamra, 2016. április 01. napjától 2020. de-
cember 31. napjáig szól. A minimális bérleti díj összege 2016. április 
01. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időtartamra: 870 000 
Ft+áfa 27%. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket (víz- és 
csatornadíj, áramdíj, szemétszállítás díja), amelyek a bérlőt terhelik. A 
bérlemény üzemeltetésének időtartamát a bérlő köteles igazítani az ön-
kormányzati belső szabályzatban rögzített strandi üzemeltetési feltéte-
lekhez. Az üzlethelyiség volt bérlője részére a bérbeadó a pályázati eljá-
rás során előbérleti jogot nem biztosított. A pályázati ajánlatokat legké-
sőbb 2016. március 7-én, hétfőn délelőtt 11.00 óráig lehet benyújta-
ni. A pályázatok bontására 2016. március 9-én, szerdán délután 14.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében. A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
2016. márciusi ülésén bírálja el, az eredményről a pályázókat az elbírá-
lást követő legkésőbb 15 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 88 542 445-ös te-
lefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen. A részletes pályázati feltételek átve-
hetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfej-
lesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben 2016. február 3-tól, vagy le-
tölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az üzlethelyiség megtekintésére az érdeklődőknek 2016. február 11-én 
és február 18-án, csütörtöki napokon délután 14.00–15.00 óra között, 
2016. március 2-án, szerdán délelőtt 9.00–10.30 között, legalább két 
munkanappal előtte történt előzetes egyeztetés alapján van lehetőségük.

Teltházas volt a fűzfői fórum

Szabóki Sándor nyugdíjas vegyészmérnök szakemberként, volt 
dolgozóként, vezetőként és helyben lakóként is kifejtette gondo-
latait. Elmondta, hogy a lőporgyár környezetében több kisebb-na-
gyobb egyéb vállalkozás működik. Minthogy a technológia válto-
zatlan, havária helyzetben ezek lehetnek elszenvedői egy robbanás 
hatásainak, ugyanis az üzem nincs minden oldalról bevédve. Ahhoz, 
hogy a lőporgyárat indítani lehessen, meg kell oldani ezt a problé-
mát, meg kell építeni a szükséges betonfalakat, védő töltéseket.

Zárszavában eredményesnek minősítette a fórumot Marton Béla, 
aki hangsúlyozta: a fűzfőiek akaratát tiszteletben kell tartani, s a 
képviselő-testület minden tagja a lehető legnagyobb körültekintés-
sel fog eljárni, hogy minél gyorsabban nyugvópontra kerüljön az 
ügy. Zatkalik András 

Fotó: Zatkalik András 

Helyreigazítás
Az újság januári számában tévesen jelent meg a Balatonalmádi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megnevezése. Helyesen: Város-
unk önkormányzatától a Veszprém Megyei Kormányhivatal bérelte 
– a Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály elhelyezé-
sének céljára –, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen található iro-
daépületben az összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségeket.
A Foglalkoztatási Osztály az önkormányzat tulajdonát képező Ba-
latonalmádi, Baross Gábor út 44. szám alatti épületben került elhe-
lyezésre.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete az intéz-
mény fennállásának 13 éve alatt többször is kisebb-nagyobb felújí-
táson esett át. Most ismét elérkezett egy újabb javítási periódus. A 
megszaporodott beázások miatt a komplett tetőszigetelés felújításra 
szorul. A munkálatokra a Tető-Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező Kft. 
kapott megbízást. A kivitelezés február végére fejeződik be. Amint 
az idő engedi, a főbejárati lépcső burkolat is megújul. Az épület alsó 
bejárati ajtaja is cserére szorult. Az épületen zajló munkálatok nem 
zavarják az intézmény működését, az épületben folyó munkát.

Pályázat fagyizó működtetésére
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. 
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tása, melyekkel kötött szerződéseinket (negyedévente frissítve) az önkor-
mányzat hivatalos honlapján meg is tekintethetnek. Az adott munka be-
csült értékére figyelemmel: a költségvetési rendelet, vagy az önkormány-
zat beszerezési szabályzata (mindkettő olvasható az önkormányzat hiva-
talos honlapján), vagy a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseinek 
megfelelően kell kiválasztani azt, akivel adott munkára az önkormány-
zat szerződik. Ez a kiválasztás a belső szabályzatban és a jogszabályokban 
pontosan rögzített eljárás során történik, amelyben a versengő ajánlatte-
vők részére mindvégig azonos feltételeket szükséges biztosítani. 

Amikor a beruházási osztály munkatársai összeállítják a megha-
tározott formában az eljárást indító felhívásukat, tekintettel van-
nak arra is, hogy balatonalmádi székhelyű vállalkozásokat is meg-
hívjanak ajánlattételre. Ennek érdekében a nyilvános céginformáci-
ós rendszeren keresztül tájékozódnak előzetesen, és vizsgálják, hogy 
adott munka megfelelő teljesítése nagy biztonsággal elvárható-e az 
adott cégtől bejelentett munkavállalói számára, pénzügyi eredmé-
nyeire, köztartozás-mentességére figyelemmel. 

 A pályázatot az a kivitelező, szolgáltató nyeri el, aki/amely a leg-
alacsonyabb árat kínálta formailag és tartalmilag is helytálló, érvé-
nyes ajánlatában.  Településfejlesztési osztály

Javítások a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár  
épületében

Felújítások a Pannónián

Bérbeadó a fagyizó

szám alatti strandon lévő 29,1 m2 alapterületű üzlethelyiség – Ping-
vin Fagylaltozó – és a hozzátartozó strand felőli burkolt előkert bér-
beadására nyílt egyfordulós pályázatot írt ki.

A meghirdetett üzlethelyiség a káptalanfüredi strand főépületében 
helyezkedik el. Az épület kora 16 év. Az üzlethelyiség hagyományos 
szerkezetű, téglából épült, a belső válaszfalak is téglából épültek, va-

Lőttek a balatoni turizmusnak? 
Mi történik a szomszédban?

Nemcsak a fűzfőieket, de Balaton régióban élőket, így az almá-
diakat is érintheti a városba tervezett lőporgyár egyre bonyolultabb 
ügye. Úgy tűnik, a helyiek nem igénylik a feltámasztást, s ragasz-
kodnak egy népszavazáshoz. A januári lakossági fórumon mi is ott 
voltunk.

A balatonfűzfői ipari park területén álló lőporgyár 1927-es in-
dulását és eredményes termelését követően 2011-ben számos bo-
nyodalommal kísért leállás követte, ám egy kormányzati szándékkal 
megerősített uniós pályázat eredményeként újraindulhat. A több 
portálon is olvasható anyag szerint 952 millió forintos uniós (Gaz-
daságfejlesztési Operatív Program) támogatásból és 1427 millió fo-
rintos saját erőből az elmúlt év novemberéig kellett volna befeje-
ződnie a projektnek, ám idáig még a technológia beszerzése sem 
történt meg.

Az újraindítás feltételeit mindegyik érintett (gyártó, önkormány-
zat, lakosság) másként látja. A fórumot, melyet a város polgármes-
tere, Marton Béla hívott össze, számos sajtóhír és ellentmondó szó-
beszéd előzte meg. Megjelentek a szakhatóságok, a környékbeli pol-
gármesterek (köztük Keszey János), környezetvédők, politikusok, 
szakértők is. 

Elsőként dr. Takács László jegyző ismertette a népszavazási kez-
deményezést, melyről kifejtette, hogy ha az a legrövidebb úton va-
lósul is meg, hosszú hónapokat vehet igénybe. A majdani szavazó-
cédulára a következő kérdések kerülhetnek föl: „Akarja-e ön, hogy 
Balatonfűzfőn, az ipari parkban megvalósításra kerüljön a speciális 
haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ néven is-
mertté vált lőporgyár és hadianyag raktárbázis? Akarja-e ön, hogy 
Balatonfűzfőn, az ipari parkban működő veszélyes üzemekben to-
vábbi kapacitásbővítő fejlesztéseket hajtsanak végre?

A jegyző hangsúlyozta: Fűzfő önkormányzatának és annak hiva-
talának nincs beruházási engedélyezési hatásköre, ez a Bányakapi-
tányságé és az Országos Mérésügyi és Kereskedelmi Hivatalé. Szólt 
arról is, hogy egyelőre a két érintett vállalkozásnak (MIL-EXIM Ke-
reskedelmi Kft. és REXPRO Hungary Kft.) nincs meg a tevékeny-
ség beindításához az engedélye. 

Elindulhat tehát egy párhuzamos versenyfutás: megszerzi-e (meg-
kapja-e) a két kft. az engedélyt a népszavazás eredményének kihir-
detéséig vagy fordítva? Ha megkapja, indítja-e a tevékenységét? Ha 
a népszavazás nemleges eredményt hoz, mit tudnak tenni a fűzfő-
iek? Nem árt tudni, hogy viszonylag korlátozottak a lehetőségeik, 
hiszen a gyár nem a saját területükön fekszik. Ám ekkor sincs vesz-
ve a fejsze nyele, mert – mint azt Marton Béla elmondta – a testü-
let keresi, van-e mozgástere az ügyben. Senki nem akar mást, mint a 
nép akaratát – nyomatékosította, s hozzátette: sem neki, sem a csa-
ládjának, baráti körének nincs érdekeltsége a gyárban. 

A REXPRO Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, Csala József ki-
jelentette: a MIL-EXIM Kereskedelmi Kft. nem pályázott a speci-
ális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központ létre-
hozására. A pályázatot eredetileg nyerő cég valamilyen oknál fogva 
ellehetetlenült, így a speciális haditechnikai intermodális logiszti-
kai és felújító központ létrehozására a MIL-EXIM lett a kedvezmé-
nyezett. A meglévő robbanóipari létesítmények közül ez a lőporgyár 
a legbiztonságosabb – erősítgette az ügyvezető igazgató. Úgy szá-
mítjuk, száz-százötven embert tud foglalkoztatni a gyár, ha három 
év alatt fölfut. Befektető társunk további száz főnek tud biztosítani 
más területen munkát. Az ügyvezető cáfolta a termelésre vonatkozó 
(korábban a sajtóban és a kiírásban is szereplő) évi ötvenezer tonnás 
lőportermelési adatot. Szerinte 4-600 tonnában szállítanák ki a rak-

táraikból a lőport. Terveik szerint a lőpor mellett az AK 47-es gép-
karabélyhoz és a Parabellum pisztolyhoz kívánnak lőszert gyártani. 
Megerősítette: környezetvédelmi és biztonságtechnikai tekintetben 
megfelelnek az előírásoknak, s a fentebb említett engedélyeken kí-
vül „minden átvizsgált engedéllyel” rendelkeznek.

A kérdezők, hozzászólók zöme a biztonságot firtatta, de szóba ke-
rült az ingatlanok értékének csökkenése, az idegenforgalom vissza-
esése, a leendő szakemberek képzése-képzettsége, a szállítás módja, 
a katasztrófavédelmi alap megléte vagy éppen hiánya, a tulajdonvi-
szonyok is.  

Kepli Lajos országgyűlési képviselő, aki részt vehetett egy koráb-
bi bejáráson, arra volt kíváncsi, miért nincs több jele a két és fél-
milliárd forint elköltésének, mikor csak szépen kifestett épületeket, 
közel százéves gépeket és táblákat látott. Ha az ügyvezető szerint 
80%-os a pénzügyi teljesítés, akkor többnek kellene látszani. A tá-
rolás és gyártás arányai – a politikus véleménye szerint – nem a kft. 
közleményében rögzítetteknek, s a fórumon elhangzottaknak felel-
nek meg. Hiányolta a legmodernebb technológiára vonatkozó telje-
sítést, mely a korábbiban még benne volt.  

Csala József válaszában kifejtette: „Nagyon sok mindent csinál-
tunk, ami nem látszik. Az ilyen jellegű technológiát úgy lehet meg-
vásárolni, hogy az ember előre fizet, mely részben megtörtént, s a 
technológia behozatala egy hónapon belül megtörténik.”   

Kontrát Károly országgyűlési képviselő (Fidesz) hozzászólását így 
kezdte: „A balatonfűzfőiek számíthatnak rám. Fontosnak tartom, 
hogy véleményt mondjanak erről a nagyon fontos kérdésről a fűz-
főiek. Kijelentem: azt az álláspontot fogom képviselni, amit önök 
eldöntenek. Ez a beruházás nem ide való.”

Szójátékkal fejezte ki véleményét Sallee Barbara humánökológus: 
„Ha ez a beruházás megvalósul, akkor a balatoni turizmusnak tény-
leg lőttek…”

A városháza hírei

koltak, meszeltek. Az üzlethelyiség el van látva vizesblokkal. A bérleti 
szerződés határozott időtartamra, 2016. április 01. napjától 2020. de-
cember 31. napjáig szól. A minimális bérleti díj összege 2016. április 
01. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időtartamra: 870 000 
Ft+áfa 27%. A bérleti díj nem tartalmazza a rezsiköltségeket (víz- és 
csatornadíj, áramdíj, szemétszállítás díja), amelyek a bérlőt terhelik. A 
bérlemény üzemeltetésének időtartamát a bérlő köteles igazítani az ön-
kormányzati belső szabályzatban rögzített strandi üzemeltetési feltéte-
lekhez. Az üzlethelyiség volt bérlője részére a bérbeadó a pályázati eljá-
rás során előbérleti jogot nem biztosított. A pályázati ajánlatokat legké-
sőbb 2016. március 7-én, hétfőn délelőtt 11.00 óráig lehet benyújta-
ni. A pályázatok bontására 2016. március 9-én, szerdán délután 14.00 
órakor nyilvánosan kerül sor a Balatonalmádi Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében. A pályázatokat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
2016. márciusi ülésén bírálja el, az eredményről a pályázókat az elbírá-
lást követő legkésőbb 15 napon belül írásban értesíti az önkormányzat.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a +36 88 542 445-ös te-
lefonszámon, személyesen ügyfélfogadási időben, vagy a pmhivatal@
balatonalmadi.hu e-mail címen. A részletes pályázati feltételek átve-
hetők a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Településfej-
lesztési osztályán (8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.) a 40. 
számú irodában ügyfélfogadási időben 2016. február 3-tól, vagy le-
tölthetők a www.balatonalmadi.hu internetes honlapról.

Az üzlethelyiség megtekintésére az érdeklődőknek 2016. február 11-én 
és február 18-án, csütörtöki napokon délután 14.00–15.00 óra között, 
2016. március 2-án, szerdán délelőtt 9.00–10.30 között, legalább két 
munkanappal előtte történt előzetes egyeztetés alapján van lehetőségük.

Teltházas volt a fűzfői fórum

Szabóki Sándor nyugdíjas vegyészmérnök szakemberként, volt 
dolgozóként, vezetőként és helyben lakóként is kifejtette gondo-
latait. Elmondta, hogy a lőporgyár környezetében több kisebb-na-
gyobb egyéb vállalkozás működik. Minthogy a technológia válto-
zatlan, havária helyzetben ezek lehetnek elszenvedői egy robbanás 
hatásainak, ugyanis az üzem nincs minden oldalról bevédve. Ahhoz, 
hogy a lőporgyárat indítani lehessen, meg kell oldani ezt a problé-
mát, meg kell építeni a szükséges betonfalakat, védő töltéseket.

Zárszavában eredményesnek minősítette a fórumot Marton Béla, 
aki hangsúlyozta: a fűzfőiek akaratát tiszteletben kell tartani, s a 
képviselő-testület minden tagja a lehető legnagyobb körültekintés-
sel fog eljárni, hogy minél gyorsabban nyugvópontra kerüljön az 
ügy. Zatkalik András 

Fotó: Zatkalik András 

Helyreigazítás
Az újság januári számában tévesen jelent meg a Balatonalmádi Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megnevezése. Helyesen: Város-
unk önkormányzatától a Veszprém Megyei Kormányhivatal bérelte 
– a Balatonalmádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály elhelyezé-
sének céljára –, a Rákóczi u. 43. szám alatti telephelyen található iro-
daépületben az összesen 144,7 m2 alapterületű irodahelyiségeket.
A Foglalkoztatási Osztály az önkormányzat tulajdonát képező Ba-
latonalmádi, Baross Gábor út 44. szám alatti épületben került elhe-
lyezésre.

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár épülete az intéz-
mény fennállásának 13 éve alatt többször is kisebb-nagyobb felújí-
táson esett át. Most ismét elérkezett egy újabb javítási periódus. A 
megszaporodott beázások miatt a komplett tetőszigetelés felújításra 
szorul. A munkálatokra a Tető-Plusz Tetőszigetelő és Kivitelező Kft. 
kapott megbízást. A kivitelezés február végére fejeződik be. Amint 
az idő engedi, a főbejárati lépcső burkolat is megújul. Az épület alsó 
bejárati ajtaja is cserére szorult. Az épületen zajló munkálatok nem 
zavarják az intézmény működését, az épületben folyó munkát.

Pályázat fagyizó működtetésére
Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testületének 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a 8220 Balatonalmádi, Sirály u. 2. 
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Suliváró foglalkozás

Első suliváró közös játékunkra számos kisgyermek érkezett. Az 
ovisok két helyszínen vehettek részt a játékos foglalkozáson. Ez alatt 
a szülők informálódhattak iskolánk életéről, szokásairól, hagyomá-
nyairól. Az együtt töltött idő alatt a gyerekek játszottak, énekel-
tek és a farsangra készülve álarcot is készítettek. A vidám hangula-
tú program végén a közös tánc, a móka sem maradt el. Örültünk a 
nagyszámú érdeklődőnek!

Szeretettel várjuk a második rendezvényünkre is az iskolába ké-
szülő óvodásokat és szüleiket! Ennek időpontja 2016. február 19. 
16 óra. A következő alkalommal a tornatermet vesszük birtokba, 
így mindenkit arra kérünk, hogy sportos ruhában érkezzen és tor-
nacipőt hozzon magával.

Magyar Kultúra Napja a gimnáziumban
A magyar kultúra napját ünnepeltük január 22-én, pénteken a 

gimnáziumban. Ez alkalomból a második órát együtt töltötte az 
iskola a tornateremben, ahol osztályonként versenyeztünk a ta-
náraink, Bognárné Fejes Anikó, Terray-Sógor Csilla, Csizmazia 
Csaba és Tarnóczy Áron rendezte műveltségi vetélkedőn. Töb-
bek között megtudtuk, hogy Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni 
a matektanáruknak köszönhetik megismerkedésüket, hogy me-
lyik híres magyar költő lovagolt meg Szfinxet (Ady volt az), és 
hogy a kelempász madár valójában nem is madár, hanem mókus. 
Az izgalmas kvízt kimagasló eredménnyel a 13/B osztály nyer-
te, akik már a következő szünetben elfogyaszthatták jutalmukat, 
két csokoládétortát.

Sólyom Eszter

Értékeink 
Folytatódnak a Balatonalmádi Értéktár előadásai

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága 2015. november 21-én tar-
totta évadzáró előadását az Értékeink című sorozatban. Ez alkalommal 
a téma a Szent Imre templom és építész tervezője Medgyaszay István 
volt. Az előadó Potzner Ferenc Ybl díjas építész, művészettörténész volt, 
aki szerény, de tartalmas dokumentumokból (szakkönyvek, tanulmá-
nyok, eredeti vázlatok, rajzok, fényképek) kamara-kiállítással is meg-
lepte az érdeklődő hallgatóságot. (Megjegyezzük, hogy Medgyaszayról 
a legutóbbi, egyben legátfogóbb munka Potzner Ferenc szerkesztésében 
látott napvilágot, Az építészet mesterei című sorozatban 2004-ben.)

Az előadótól megtudhattuk, hogy Medgyaszay István (Posztumusz 
Ybl díjas építőművész) Budapesten született 1877-ben és 1959-ben 
halt meg. Eredeti neve Benkó István, melyet aztán anyai nagyany-
ja után Medgyaszayra változtatott. Édesapja is építész, ipariskolai ta-
nár volt.  Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián kezdte, 
majd ennek keretében Otto Wagner Mesteriskolája (Spezialschule für 
moderne Architektur) kitüntetett növendéke volt Ugyanakkor a bécsi 
Műegyetem (K. K. Technische Hochschule) rendes hallgatója (1900). 
Építészeti oklevelét 1904-ben a budapesti Műegyetemen szerezte.

Medgyaszay építészeti pályakezdésére nagy hatással volt az úgyneve-
zett „új stílus”, vagy szecesszió, mely a nép művészetére is ráirányítot-
ta a figyelmet, s egész Európát meghódította. Az építészetben a belső 
tér új kialakítási rendjét jelentette, jellegzetes díszítményeivel. Nálunk 
e díszítmény jobbára a magyar nép művészetéből táplálkozott, fölhasz-
nálva ötletes és jellegzetes szerkezeti megoldásait is. A magyarországi 
szecesszió így lett a „magyar építőművészet„ – az önálló magyar stílus 
–, születésének bölcsője. Medgyaszay 1904-től beutazta hazánk jelleg-
zetes néprajzi tájegységeit. Útirajzai a Malonyai Dezső szerkesztette A 
magyar nép művészete című öt kötetes mű I. és II. kötetében jelentek 
meg. Ugyanott szakszerűen számol be a nép ötletgazdagságáról, lelkü-
letéről, sajátos művészetéről. Majd ennek forrását keresve Európa híres 
keleti-gyűjteményeit tanulmányozta. Később távol-keleti útján Indiáig 
jut. Itt a magyarok elődeinek, rokon hun-nép töredékei szálláshelyén 
folytatta kutatásait. Így lett Medgyaszay az önálló „magyar stílus” egyik 
legkövetkezetesebb képviselője.

Balatonalmádi méltán tartja helyi értékei között nyilván az 1930–31-
ben épült Szent Imre templomot, mely Medgyaszay munkásságának 
érdemes alkotása. Tanulságos fölidézni a dr. Óvári Ferenc megbízásá-
ra épített templom felszenteléséről szóló korabeli beszámolót: „A temp-
lom Medgyaszay István műegyetemi professzor kiváló építőművészetét dicsé-
ri. A dombra vezető monumentális lépcsős feljáró mögött ott áll józan, ma-
gyaros tömegeivel a szépen formált kis templom. Az almádi lilás terméskő fa-
lak előtt áll a dunántúlias templomtornác, hun őserőtől duzzadó, meglepő-

Szivacskézilabda eredmények
Január közepén rendezték meg Siófokon az U 8-as (2007–2008-

ban születettek) szivacskézilabda bajnokság első fordulóját. Az 
„györgyis” kislányok eredményesen szerepeltek, hiszen mind a há-
rom mérkőzést győzelemmel zárták (Almádi-Siófok 11:7, Almá-
di-Nagyatád II. 14:4, Almádi-Nagyatád I. 10:9). A csapatra még 
négy bajnoki forduló vár. Csapattagok: Ács Fanni, Perényi Dorka, 
Kutics Fruzsina, Farkas Eszter, Kovács Lotti, Pintér Laura, Nagy 
Liza Gréta, Somogyi Szófia Dalma. 

Országos matematika versenyen érdekes, zömök oszlopaival. Felettük a kedves, falusias, magasba nyúló két 
oroszháromszög-fala messze a Balaton felé mutatja a templom bejáróját. A 
torony kedves faereszével és nyitott oszlopos harangházával a zalai falvak vi-
lágát varázsolja ide a modern Almádiba. Belépve még nagyobb a meglepe-
tésünk. A szokványos boltozatok helyett kedélyes, otthonos hatású famennye-
zet gyönyörködtet, a karzat is ilyen kivágásos deszkakönyöklős.” Mindezek-
ről érzékletes képet vázolt föl Potzner Ferenc, aki előadását illusztrációk-
kal egészítette ki.

Itt nincs lehetőség fölidézni az új ismeretekben gazdag előadás rész-
leteit (sajnálhatják, akik kihagyták e programot). Azt azonban fontos-
nak tarjuk megemlíteni, hogy kortársai közül egyéni útkeresésével tűnt 
ki, aki az elsők között alkalmazott vasbeton-építészetet Magyarországon, 
formálásával emellett mindvégig a nemzetit, magyart próbálva alkotni. 
Ennek egyik korai (1908) példája a veszprémi színház, melynek tervező-
je Medgyaszay István volt. Az előadás-sorozat 2016. január 23-án folyta-
tódott a Szent jobb-kápolna bemutatásával. Az előadó: Szabó János plé-
bános úr volt, a méltán híres kápolna avatott és értő gondozója. A szép 
számú hallgatóságnak ez alkalommal is különleges élményben volt része. 
Szabó János atya korabeli fényképfelvételek bemutatásával indította elő-
adását, majd rövidebb, de fontos ereklyetörténeti bevezető után – több 
először nyilvánosságot kapott hiteles dokumentummal –, fölidézte a ká-
polna eredeti budavári, majd újjáépítési, illetve másolati megvalósításai-
nak építéstörténetét. Több olyan részletre is kitért, melyek eddig isme-
retlenek voltak, mind az építészeti megoldások, mind a belső falsík-, il-
letve kupola-dekorációk tekintetében. Az almádi Szent Jobb-kápolna dr. 
Pintér Sándor plébános úr körültekintő figyelmessége és kitartó ügybuz-
galma révén valósult meg. Az ő kezdeményezésére és szervező munká-
ja eredményeként épült fel a Szent Jobb-kápolna pontos mása a Szent 
Imre templom mellett. Részleteket hallhattunk korabeli világi és egyhá-
zi személyek által írott levelekből, melyek részben az építéssel, részben 
a kápolna ünnepélyes fölszentelésével kapcsolatban fogalmazódtak meg. 
Külön érdekessége volt az előadásnak, azoknak a – szóbeli és írásos –, 
visszaemlékezéseknek a fölelevenítése, melyek szinte anekdotikus, illet-
ve folklorizálódott történetekké nemesedtek az idők során. Az előadás a 
Honismereti és Városszépítő Kör jóvoltából – finom sütemények, tea és 
üdítőitalok mellett –, oldott magánbeszélgetésekkel zárult.

Nem kis büszkeséggel említjük meg, hogy Balatonalmádi e helyi érté-
ke, azon egyedi történelmi emlékhely, mely a Magyar Szent Család va-
lamennyi tagjától (Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre) őriz erek-
lyét (a vörösberényi erődített református templommal együtt) bekerült 
a Veszprém Megyei Értéktárba is! Köszönjük az érdeklődést, melyre to-
vábbra is számítunk! A következő előadásra várhatóan 2016. február 20-
án kerül sor. Téma a VasútARTjáró, Balatonalmádi Városi Értéktárának 
egyik „legfiatalabb” helyi értéke. Előadóink a kiállítások művészeti veze-
tői: Fábián László és Jáger István grafikusművészek.  Gráfik Imre

Jól szerepeltek a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói a 
KockaKobak Országos Matemetika versenyen. A Tehetséges Ko-
bakokért Alapítvány által szervezett versenyre 123 iskola nevezett 
2400 tanuló részvételével. A Budapesten rendezett országos dön-
tőre két tanulónk jutott tovább. Gáspár Bence 3/A osztályos tanu-
ló 12. (felkészítője: Kucserkáné Moravcsik Katalin), Csempesz Lara 
4/B osztályos tanuló pedig 14. helyezést ért el (felkészítője: Mester 
Ferencné). Az eredményhirdetést a Csodák Palotájában tartották, 
ahol jutalmul elismerő oklevelet és ajándékot vehettek át diákjaink. 

A legügyesebb matekosok

A csapat tagjai

Különleges vetélkedő a Gimnáziumban 

Tipegő farsang 

Január utolsó szombatján, a Balaton Játékpontban tartotta ha-
gyományos jelmezes programját a Baba Mama Klub. A Tipegő 
Farsangon idén is rengetegen vettek részt, a nagy sikerű felvo-
nulás mellett zenés műsor és tombola is várta az apróságokat. 

Fotó: Pászti György
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Suliváró foglalkozás

Első suliváró közös játékunkra számos kisgyermek érkezett. Az 
ovisok két helyszínen vehettek részt a játékos foglalkozáson. Ez alatt 
a szülők informálódhattak iskolánk életéről, szokásairól, hagyomá-
nyairól. Az együtt töltött idő alatt a gyerekek játszottak, énekel-
tek és a farsangra készülve álarcot is készítettek. A vidám hangula-
tú program végén a közös tánc, a móka sem maradt el. Örültünk a 
nagyszámú érdeklődőnek!

Szeretettel várjuk a második rendezvényünkre is az iskolába ké-
szülő óvodásokat és szüleiket! Ennek időpontja 2016. február 19. 
16 óra. A következő alkalommal a tornatermet vesszük birtokba, 
így mindenkit arra kérünk, hogy sportos ruhában érkezzen és tor-
nacipőt hozzon magával.

Magyar Kultúra Napja a gimnáziumban
A magyar kultúra napját ünnepeltük január 22-én, pénteken a 

gimnáziumban. Ez alkalomból a második órát együtt töltötte az 
iskola a tornateremben, ahol osztályonként versenyeztünk a ta-
náraink, Bognárné Fejes Anikó, Terray-Sógor Csilla, Csizmazia 
Csaba és Tarnóczy Áron rendezte műveltségi vetélkedőn. Töb-
bek között megtudtuk, hogy Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni 
a matektanáruknak köszönhetik megismerkedésüket, hogy me-
lyik híres magyar költő lovagolt meg Szfinxet (Ady volt az), és 
hogy a kelempász madár valójában nem is madár, hanem mókus. 
Az izgalmas kvízt kimagasló eredménnyel a 13/B osztály nyer-
te, akik már a következő szünetben elfogyaszthatták jutalmukat, 
két csokoládétortát.

Sólyom Eszter

Értékeink 
Folytatódnak a Balatonalmádi Értéktár előadásai

Balatonalmádi Város Értéktár Bizottsága 2015. november 21-én tar-
totta évadzáró előadását az Értékeink című sorozatban. Ez alkalommal 
a téma a Szent Imre templom és építész tervezője Medgyaszay István 
volt. Az előadó Potzner Ferenc Ybl díjas építész, művészettörténész volt, 
aki szerény, de tartalmas dokumentumokból (szakkönyvek, tanulmá-
nyok, eredeti vázlatok, rajzok, fényképek) kamara-kiállítással is meg-
lepte az érdeklődő hallgatóságot. (Megjegyezzük, hogy Medgyaszayról 
a legutóbbi, egyben legátfogóbb munka Potzner Ferenc szerkesztésében 
látott napvilágot, Az építészet mesterei című sorozatban 2004-ben.)

Az előadótól megtudhattuk, hogy Medgyaszay István (Posztumusz 
Ybl díjas építőművész) Budapesten született 1877-ben és 1959-ben 
halt meg. Eredeti neve Benkó István, melyet aztán anyai nagyany-
ja után Medgyaszayra változtatott. Édesapja is építész, ipariskolai ta-
nár volt.  Tanulmányait a bécsi Képzőművészeti Akadémián kezdte, 
majd ennek keretében Otto Wagner Mesteriskolája (Spezialschule für 
moderne Architektur) kitüntetett növendéke volt Ugyanakkor a bécsi 
Műegyetem (K. K. Technische Hochschule) rendes hallgatója (1900). 
Építészeti oklevelét 1904-ben a budapesti Műegyetemen szerezte.

Medgyaszay építészeti pályakezdésére nagy hatással volt az úgyneve-
zett „új stílus”, vagy szecesszió, mely a nép művészetére is ráirányítot-
ta a figyelmet, s egész Európát meghódította. Az építészetben a belső 
tér új kialakítási rendjét jelentette, jellegzetes díszítményeivel. Nálunk 
e díszítmény jobbára a magyar nép művészetéből táplálkozott, fölhasz-
nálva ötletes és jellegzetes szerkezeti megoldásait is. A magyarországi 
szecesszió így lett a „magyar építőművészet„ – az önálló magyar stílus 
–, születésének bölcsője. Medgyaszay 1904-től beutazta hazánk jelleg-
zetes néprajzi tájegységeit. Útirajzai a Malonyai Dezső szerkesztette A 
magyar nép művészete című öt kötetes mű I. és II. kötetében jelentek 
meg. Ugyanott szakszerűen számol be a nép ötletgazdagságáról, lelkü-
letéről, sajátos művészetéről. Majd ennek forrását keresve Európa híres 
keleti-gyűjteményeit tanulmányozta. Később távol-keleti útján Indiáig 
jut. Itt a magyarok elődeinek, rokon hun-nép töredékei szálláshelyén 
folytatta kutatásait. Így lett Medgyaszay az önálló „magyar stílus” egyik 
legkövetkezetesebb képviselője.

Balatonalmádi méltán tartja helyi értékei között nyilván az 1930–31-
ben épült Szent Imre templomot, mely Medgyaszay munkásságának 
érdemes alkotása. Tanulságos fölidézni a dr. Óvári Ferenc megbízásá-
ra épített templom felszenteléséről szóló korabeli beszámolót: „A temp-
lom Medgyaszay István műegyetemi professzor kiváló építőművészetét dicsé-
ri. A dombra vezető monumentális lépcsős feljáró mögött ott áll józan, ma-
gyaros tömegeivel a szépen formált kis templom. Az almádi lilás terméskő fa-
lak előtt áll a dunántúlias templomtornác, hun őserőtől duzzadó, meglepő-

Szivacskézilabda eredmények
Január közepén rendezték meg Siófokon az U 8-as (2007–2008-

ban születettek) szivacskézilabda bajnokság első fordulóját. Az 
„györgyis” kislányok eredményesen szerepeltek, hiszen mind a há-
rom mérkőzést győzelemmel zárták (Almádi-Siófok 11:7, Almá-
di-Nagyatád II. 14:4, Almádi-Nagyatád I. 10:9). A csapatra még 
négy bajnoki forduló vár. Csapattagok: Ács Fanni, Perényi Dorka, 
Kutics Fruzsina, Farkas Eszter, Kovács Lotti, Pintér Laura, Nagy 
Liza Gréta, Somogyi Szófia Dalma. 

Országos matematika versenyen érdekes, zömök oszlopaival. Felettük a kedves, falusias, magasba nyúló két 
oroszháromszög-fala messze a Balaton felé mutatja a templom bejáróját. A 
torony kedves faereszével és nyitott oszlopos harangházával a zalai falvak vi-
lágát varázsolja ide a modern Almádiba. Belépve még nagyobb a meglepe-
tésünk. A szokványos boltozatok helyett kedélyes, otthonos hatású famennye-
zet gyönyörködtet, a karzat is ilyen kivágásos deszkakönyöklős.” Mindezek-
ről érzékletes képet vázolt föl Potzner Ferenc, aki előadását illusztrációk-
kal egészítette ki.

Itt nincs lehetőség fölidézni az új ismeretekben gazdag előadás rész-
leteit (sajnálhatják, akik kihagyták e programot). Azt azonban fontos-
nak tarjuk megemlíteni, hogy kortársai közül egyéni útkeresésével tűnt 
ki, aki az elsők között alkalmazott vasbeton-építészetet Magyarországon, 
formálásával emellett mindvégig a nemzetit, magyart próbálva alkotni. 
Ennek egyik korai (1908) példája a veszprémi színház, melynek tervező-
je Medgyaszay István volt. Az előadás-sorozat 2016. január 23-án folyta-
tódott a Szent jobb-kápolna bemutatásával. Az előadó: Szabó János plé-
bános úr volt, a méltán híres kápolna avatott és értő gondozója. A szép 
számú hallgatóságnak ez alkalommal is különleges élményben volt része. 
Szabó János atya korabeli fényképfelvételek bemutatásával indította elő-
adását, majd rövidebb, de fontos ereklyetörténeti bevezető után – több 
először nyilvánosságot kapott hiteles dokumentummal –, fölidézte a ká-
polna eredeti budavári, majd újjáépítési, illetve másolati megvalósításai-
nak építéstörténetét. Több olyan részletre is kitért, melyek eddig isme-
retlenek voltak, mind az építészeti megoldások, mind a belső falsík-, il-
letve kupola-dekorációk tekintetében. Az almádi Szent Jobb-kápolna dr. 
Pintér Sándor plébános úr körültekintő figyelmessége és kitartó ügybuz-
galma révén valósult meg. Az ő kezdeményezésére és szervező munká-
ja eredményeként épült fel a Szent Jobb-kápolna pontos mása a Szent 
Imre templom mellett. Részleteket hallhattunk korabeli világi és egyhá-
zi személyek által írott levelekből, melyek részben az építéssel, részben 
a kápolna ünnepélyes fölszentelésével kapcsolatban fogalmazódtak meg. 
Külön érdekessége volt az előadásnak, azoknak a – szóbeli és írásos –, 
visszaemlékezéseknek a fölelevenítése, melyek szinte anekdotikus, illet-
ve folklorizálódott történetekké nemesedtek az idők során. Az előadás a 
Honismereti és Városszépítő Kör jóvoltából – finom sütemények, tea és 
üdítőitalok mellett –, oldott magánbeszélgetésekkel zárult.

Nem kis büszkeséggel említjük meg, hogy Balatonalmádi e helyi érté-
ke, azon egyedi történelmi emlékhely, mely a Magyar Szent Család va-
lamennyi tagjától (Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre) őriz erek-
lyét (a vörösberényi erődített református templommal együtt) bekerült 
a Veszprém Megyei Értéktárba is! Köszönjük az érdeklődést, melyre to-
vábbra is számítunk! A következő előadásra várhatóan 2016. február 20-
án kerül sor. Téma a VasútARTjáró, Balatonalmádi Városi Értéktárának 
egyik „legfiatalabb” helyi értéke. Előadóink a kiállítások művészeti veze-
tői: Fábián László és Jáger István grafikusművészek.  Gráfik Imre

Jól szerepeltek a Györgyi Dénes Általános Iskola tanulói a 
KockaKobak Országos Matemetika versenyen. A Tehetséges Ko-
bakokért Alapítvány által szervezett versenyre 123 iskola nevezett 
2400 tanuló részvételével. A Budapesten rendezett országos dön-
tőre két tanulónk jutott tovább. Gáspár Bence 3/A osztályos tanu-
ló 12. (felkészítője: Kucserkáné Moravcsik Katalin), Csempesz Lara 
4/B osztályos tanuló pedig 14. helyezést ért el (felkészítője: Mester 
Ferencné). Az eredményhirdetést a Csodák Palotájában tartották, 
ahol jutalmul elismerő oklevelet és ajándékot vehettek át diákjaink. 

A legügyesebb matekosok

A csapat tagjai

Különleges vetélkedő a Gimnáziumban 

Tipegő farsang 

Január utolsó szombatján, a Balaton Játékpontban tartotta ha-
gyományos jelmezes programját a Baba Mama Klub. A Tipegő 
Farsangon idén is rengetegen vettek részt, a nagy sikerű felvo-
nulás mellett zenés műsor és tombola is várta az apróságokat. 

Fotó: Pászti György
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Krónika
Magyar Kultúra Napja 2016. 

Legcsodálatosabb versünkkel Kölcsey Ferenc Himnuszával kez-
dődött el az ünnepi műsor a Pannóniában. Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22.-én fejezte be a Himnusz című versét. Erre az esemény-
re emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját.

A csodálatos havas délutánon mindenki örömére Koncz Gábor 
művész úr látogatott el hozzánk, Almádiba. Koncz Gáborról tud-
nunk kell, hogy Mezőkeresztesen született 1938 nyarán.

Kossuth és Jászai Mari díjas színész és rendező. Érdemes művész, és 
a Halhatatlanok Társulatának is örökös tagja. 2007-ben megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. Bilicsi-díjat 2014-
ben kapta meg. Hatalmas tapsvihar fogadta, s ő boldogan lépett elő 
és mély meghajlással és alázattal köszöntötte a hallgatóságot. Öröm-
mel osztotta meg titkait a közönséggel és vidáman, mosolyogva val-
lotta be korát 78 az azért 78. Karinthytől idézett a „ helyzet már nem 
javul, csak az erkölcs” Mára már lehiggadt és nem száguld úgy, mint a 
gyorsvonat. Önálló estjének is ezt a címet adta, Gyorsvonat. 

Kitüntetés 
Az idei tanévben már átadásra kerültek a Balatonalmádi város ál-

tal adományozott „Jó tanuló-Jó sportoló” díjak. Iskolánk abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy válogathattunk a jelöltek között. 
Az iskolavezetés, az osztályfőnökök és a szaktanárok véleménye 
alapján Szabó Dominika 8. osztályos tanulót is érdemesnek tartot-
tuk arra, hogy iskolai szinten elismerjük a sport, illetve a tanulmá-
nyok területén nyújtott teljesítményét, ezért az iskolaközösség előtt 
kupát és oklevelet vehetett át.

Dominika sokrétű és eredményes sporttevékenységet folytat. 
Úszásban körzeti és megyei diákolimpiai versenyeken ért el több-
ször is dobogós eredménye-
ket, legjelentősebb eredmé-
nye a 2013/2014-es tanév-
ben megyei 1. helyezés. Ál-
landó résztvevője iskolánk 
mezei futó és atlétikai csa-
patának, sokszor állhatott 
dobogóra körzeti és megyei 
versenyeken, sőt 2014 tava-
szán a mezei futás diákolim-
pia országos döntőn képvi-
selte iskolánkat a lány csapat 
tagjaként. Dominika min-
dennapjainak meghatározó 
része a mozgás, a sport: ver-
senyszerűen lovagolt, rend-
szeresen úszni járt, jelenleg 
aktívan atletizál a VEDAC 
soraiban. 

Viselkedése, a tanuláshoz 
és a sporthoz való hozzáállása példamutató. Gratulálunk!

Teremlabdarúgás
A 2015/2016-os tanévben a IV. korcsoportos teremlabdarúgás 

diákolimpián a Vörösberényi Általános Iskola csapata az alsóör-
si és a Györgyi iskola mögött a harmadik helyezést szerezte meg. 
A decemberi selejtezőn jól ment a játék, ott a végső győztes alsó-
örsi iskola csapatát is sikerült legyőznünk. A januári körzeti dön-
tőn rossz napot fogtunk ki, így bronzérmet szereztek a fiúk, ami-
re így is büszkék lehetnek, mert a körzet csapatai közül nekünk 
volt a legfiatalabb csapatunk. A csapat tagjai: Bujtás Marcell 5/A, 
Bóta Szabolcs és Hartman Zsolt 6. osztály, Herendi Bence 7/A, 
Koszorus Simon, Orbán Soma, Pordán Krisztofer, Raffai Richárd 
és Zanathy Péter 8. osztály. Gratulálunk! Köszönjük a felkészülés-
hez nyújtott szakmai támogatását Raffai Róbertnek.

 Zanathy László

Megyei sudoku verseny
A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában 2015 decemberé-

ben megrendezett megyei sudoku versenyen a legjobb eredményt, 
3. helyezést ért el Szecsődi Kíra (8. o.). További helyezések: 12. 
Szőllősi Kíra (6. o.), 13. Ficsor Zsófia (6. o.) , 14. Raffai Richárd (8. 
o.), 17. Gyarmati Dóra (5. o.), 19. Török Dorka (5. o.), 25. Kun 
Dorottya (5. o.), 41. Koszorus Simon (8. o.) és 45. Huszka Lau-
ra (6. o.).

Vörösberényi diákok az Irinyiben

Laborlátogatáson Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2016. január 15-én tartotta évi 

rendes közgyűlését, ahol tisztségviselők választása, és az alapszabály mó-
dosítása is megtörtént. Sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés, hogy 
korábbi elnökünk Hansági Endre betegsége miatt nem vállalt tisztsé-
get. Innen is gyors gyógyulást kívánunk neki és várjuk vissza csapatba.

A 2015. évi elnöki, illetve a pénzügyi beszámolók azt igazolják, 
hogy jó irányba dolgozik a polgárőrség, és ehhez az anyagi háttér is 
rendelkezésre áll. A felügyelő bizottság beszámolója megerősítette a 
fentieket. Rendezvényeken 647 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszol-
gálatban 781 óra, rendőrséggel 260 óra, a lovas polgárőrökkel 210 
óra szolgálatot teljesítettünk. Összesen 988 alkalommal volt polgárőr 
szolgálatban, összesen 2152 órát szolgálat. Megfelel napi 5,89 órának 
Kismotorral 1 920 km utat jártunk be, kerékpárral 58 óra, 518 km 
útszakaszt ellenőriztünk. Polgárőreink 3815 km utat jártak be gépko-
csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. A 
közgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el a többször módosított alap-
szabályt. Tisztségviselők választása: a közgyűlés ellenszavazat nélkül 
fogadta el 2016. január 15-én 16.30 órakor.

Az egyesület vezető tisztségviselői: Az egyesület elnöke Balogh 
Csaba, az egyesület elnökhelyettese Grúber Sándor, az egyesület tit-
kára Hilbert Elek, az egyesület gazdasági vezetője Szabóné Kormo-
sói Kornélia, az egyesület vezetőségi tagja Szabó Jenő

Tisztségviselők: felügyelő, jogi etikai bizottság dr. Várhelyi Péter, 
Toskáni Pál Tamás, kommunikációs- és ifjúsági referens összekötő 
Számfira Balázs, civilszervezetek referense Töltési Erzsébet, rendőr-
ségi önkormányzati együttműködés elnöki hatáskör.

A megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat, és jó 
színvonalon kívánják tovább vezetni a polgárőrség munkáját. A 
közgyűlés márciusban folytatja munkáját. Továbbra is várunk je-
lentkezőket. A fő cél törvénytelenségek megelőzése.

Balogh Csaba elnök

A Vörösberényi Általános Iskola két évvel ezelőtt csatlakozott a veszp-
rémi Ipari Szakközépiskola TÁMOP-os pályázatába, amelynek kereté-
ben két korszerű természettudományos labort hoztak létre, és mi álta-
lános iskolások évről-évre ellátogatunk hozzájuk. Az idén szeptember 
végén a nyolcadikosokkal, december elején a hetedikesekkel jártunk a 
laborban. A gyerekek olyan biológia, kémia és fizika órákon vettek és 
vesznek részt a laborokban, ahol főleg ők végeznek kísérleteket.

Például a hetedikesek megismerkedtek a fénymikroszkóp felépíté-
sével, és egysejtű élőlényeket vizsgáltak. A nyolcadikosok művérrel 
vércsoportot határoztak meg és sertésszív boncolásával láthatták, mi-
lyen a szív felépítése. A fizika órákon megtapasztaltuk, hogy a légüres 
térben ugyanúgy esik le a tollpihe, mint egy műanyag golyó. A hőta-
ni kísérletek alapján egyértelmű lett, hogy mitől függ a hőtágulás. Ké-
mia órákon az oldódást vizsgáltuk különböző anyagokban.

Az órákat középiskolai tanárok tartják a mi segítségünkkel. Na-
gyon hasznos és jó hangulatú napokat töltünk ilyenkor a középis-
kolában. Ezekkel a látogatásokkal több célunk is megvalósul: a gye-
rekek még jobban megkedvelik a természettudományokat és a kö-
zeli pályaválasztáshoz is támpontot nyújt egy-egy középiskolai „ka-
land”. Az ezzel kapcsolatos továbbképzések és a szervezés nehézsé-
gei ellenére számunkra is nagy élmény ilyen programokat rendezni 
tanítványainknak, mert még színesebbé teszik a hétköznapjainkat.

Kovács Katalin matematika-fizika szakos tanár
Pataki Éva biológia-testnevelés szakos tanár

A berényi sudoku csapat

Dr. Kontrát Károly

Kedves szavaiból kihallatszott, hogy örömmel tett eleget a meghí-
vásnak, szívének kedves városba. „örülök, hogy már itt vagyok, és örü-
lök, hogy még itt vagyok”. A csúnya ösztönök, már nem rúgják szét 
testünket”, ezekből a szavakból az derül ki, hogy vidáman és boldo-
gan utalt fiatalságára, a nők iránti vonzalmáról. A közel egy órás mű-
sorban vallott szerelmekről, a feladatokról, a családról és barátokról. 
Buzatti Gyorsvonat című novelláját hallgatva, szinte mi is száguldot-
tunk a nagybetűs élet képzeletbeli vonatán, ahol az utas az út végé-
hez érve rádöbben: az állomásokon, ahol barátok, szerelmek és szülők 
olykor hosszasan várták, többnyire csak perceket töltött el, néhány si-
etős szót váltva, hogy rohanjon az újabb állomás, azt utolsó felé. Wa-
lesi bárdok című költeményt energetikusan a tőle megszokott ráter-
mettséggel, átéléssel adta elő. Hirtelen mozdulattal zakóját ledobva 
feltűrt ingujjal a Kaszkadőr nélkül címmel megjelent kötetéből adott 
elő egy jelenetet, ahol csalódott szerelmében és a bokszolói sportál-
maiban. Vass Albert Üzenet haza című versével folytatta előadóestjét, 
melyből a Haza iránti szeretete tükröződik elénk. A magyarságtudat 
felébresztését is feladatként említi az est végén.

Visszatapsolás után Illyés Gyula: Ha nem lettél szálfa című költe-
ményével búcsúzott. Az utolsó mondatai bizonnyal sokáig csenge-
nek Almádi közönség fülében.

„Ez a föld a tiéd, tartsd hát meg magadnak, magyarom, ha nem le-
hetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom”.

Örömteli estét szerzett a közönségnek Koncz Gábor és ilyenkor 
eszünkbe jut, milyen jó, hogy nem fogadott szót szüleinek és nem 
lett pap, igaz, hogy a cölibátus nyomott a latba, az riasztotta el at-
tól a hivatástól, mivel a nők csodálatos teremtmények és nő nélkül 
az élet nem élet.  Hegyi Ilona 

Koncz Gábor a Pannóniában

Képviselői sajtótájékoztató
Balatonalmádiban tartott 

sajtótájékoztatót térségünk 
országgyűlési képviselője. 
Dr. Kontrát Károly a 2016. 
január 1-jétől életbe lépett 
kormányzati intézkedések-
ről beszélt. Az év első napjá-
tól csökkent a személyi jöve-
delemadó mértéke, továbbá a 
tavaly nyáron elindított Csa-
ládi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK) még ked-
vezőbb feltételekkel igényel-
hető. Csökkent a bürokrá-
cia, további kormányabla-
kok nyíltak és több igazol-
vány kiállítása is ingyenesen 
lett. A minimálbér és a ga-
rantált bérminimum összege 
növekedett, illetve a közférában is nőttek a fizetések, hiszen 
kiemelkedő figyelmet kaptak a fegyveres és rendvédelmi vala-
mint az egészségügyben dolgozók. Dr. Kontrát Károly hang-
súlyozta, hogy a változtatások költségvetési háttere biztosított. 
Országgyűlési képviselőnk bízik abban, hogy Balatonalmádi-
ban és térségében sok család életét könnyítik majd meg ezek az 
intézkedések.  JVE 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
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Krónika
Magyar Kultúra Napja 2016. 

Legcsodálatosabb versünkkel Kölcsey Ferenc Himnuszával kez-
dődött el az ünnepi műsor a Pannóniában. Kölcsey Ferenc 1823. 
január 22.-én fejezte be a Himnusz című versét. Erre az esemény-
re emlékezve 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a magyar kultú-
ra napját.

A csodálatos havas délutánon mindenki örömére Koncz Gábor 
művész úr látogatott el hozzánk, Almádiba. Koncz Gáborról tud-
nunk kell, hogy Mezőkeresztesen született 1938 nyarán.

Kossuth és Jászai Mari díjas színész és rendező. Érdemes művész, és 
a Halhatatlanok Társulatának is örökös tagja. 2007-ben megkapta a 
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. Bilicsi-díjat 2014-
ben kapta meg. Hatalmas tapsvihar fogadta, s ő boldogan lépett elő 
és mély meghajlással és alázattal köszöntötte a hallgatóságot. Öröm-
mel osztotta meg titkait a közönséggel és vidáman, mosolyogva val-
lotta be korát 78 az azért 78. Karinthytől idézett a „ helyzet már nem 
javul, csak az erkölcs” Mára már lehiggadt és nem száguld úgy, mint a 
gyorsvonat. Önálló estjének is ezt a címet adta, Gyorsvonat. 

Kitüntetés 
Az idei tanévben már átadásra kerültek a Balatonalmádi város ál-

tal adományozott „Jó tanuló-Jó sportoló” díjak. Iskolánk abban a 
szerencsés helyzetben volt, hogy válogathattunk a jelöltek között. 
Az iskolavezetés, az osztályfőnökök és a szaktanárok véleménye 
alapján Szabó Dominika 8. osztályos tanulót is érdemesnek tartot-
tuk arra, hogy iskolai szinten elismerjük a sport, illetve a tanulmá-
nyok területén nyújtott teljesítményét, ezért az iskolaközösség előtt 
kupát és oklevelet vehetett át.

Dominika sokrétű és eredményes sporttevékenységet folytat. 
Úszásban körzeti és megyei diákolimpiai versenyeken ért el több-
ször is dobogós eredménye-
ket, legjelentősebb eredmé-
nye a 2013/2014-es tanév-
ben megyei 1. helyezés. Ál-
landó résztvevője iskolánk 
mezei futó és atlétikai csa-
patának, sokszor állhatott 
dobogóra körzeti és megyei 
versenyeken, sőt 2014 tava-
szán a mezei futás diákolim-
pia országos döntőn képvi-
selte iskolánkat a lány csapat 
tagjaként. Dominika min-
dennapjainak meghatározó 
része a mozgás, a sport: ver-
senyszerűen lovagolt, rend-
szeresen úszni járt, jelenleg 
aktívan atletizál a VEDAC 
soraiban. 

Viselkedése, a tanuláshoz 
és a sporthoz való hozzáállása példamutató. Gratulálunk!

Teremlabdarúgás
A 2015/2016-os tanévben a IV. korcsoportos teremlabdarúgás 

diákolimpián a Vörösberényi Általános Iskola csapata az alsóör-
si és a Györgyi iskola mögött a harmadik helyezést szerezte meg. 
A decemberi selejtezőn jól ment a játék, ott a végső győztes alsó-
örsi iskola csapatát is sikerült legyőznünk. A januári körzeti dön-
tőn rossz napot fogtunk ki, így bronzérmet szereztek a fiúk, ami-
re így is büszkék lehetnek, mert a körzet csapatai közül nekünk 
volt a legfiatalabb csapatunk. A csapat tagjai: Bujtás Marcell 5/A, 
Bóta Szabolcs és Hartman Zsolt 6. osztály, Herendi Bence 7/A, 
Koszorus Simon, Orbán Soma, Pordán Krisztofer, Raffai Richárd 
és Zanathy Péter 8. osztály. Gratulálunk! Köszönjük a felkészülés-
hez nyújtott szakmai támogatását Raffai Róbertnek.

 Zanathy László

Megyei sudoku verseny
A veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskolában 2015 decemberé-

ben megrendezett megyei sudoku versenyen a legjobb eredményt, 
3. helyezést ért el Szecsődi Kíra (8. o.). További helyezések: 12. 
Szőllősi Kíra (6. o.), 13. Ficsor Zsófia (6. o.) , 14. Raffai Richárd (8. 
o.), 17. Gyarmati Dóra (5. o.), 19. Török Dorka (5. o.), 25. Kun 
Dorottya (5. o.), 41. Koszorus Simon (8. o.) és 45. Huszka Lau-
ra (6. o.).

Vörösberényi diákok az Irinyiben

Laborlátogatáson Polgárőr hírek
A Balatonalmádi Polgárőr Egyesület 2016. január 15-én tartotta évi 

rendes közgyűlését, ahol tisztségviselők választása, és az alapszabály mó-
dosítása is megtörtént. Sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés, hogy 
korábbi elnökünk Hansági Endre betegsége miatt nem vállalt tisztsé-
get. Innen is gyors gyógyulást kívánunk neki és várjuk vissza csapatba.

A 2015. évi elnöki, illetve a pénzügyi beszámolók azt igazolják, 
hogy jó irányba dolgozik a polgárőrség, és ehhez az anyagi háttér is 
rendelkezésre áll. A felügyelő bizottság beszámolója megerősítette a 
fentieket. Rendezvényeken 647 óra, az iskolánál 196 óra, járőrszol-
gálatban 781 óra, rendőrséggel 260 óra, a lovas polgárőrökkel 210 
óra szolgálatot teljesítettünk. Összesen 988 alkalommal volt polgárőr 
szolgálatban, összesen 2152 órát szolgálat. Megfelel napi 5,89 órának 
Kismotorral 1 920 km utat jártunk be, kerékpárral 58 óra, 518 km 
útszakaszt ellenőriztünk. Polgárőreink 3815 km utat jártak be gépko-
csival Balatonalmádi közigazgatási területén és az üdülőövezetben. A 
közgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el a többször módosított alap-
szabályt. Tisztségviselők választása: a közgyűlés ellenszavazat nélkül 
fogadta el 2016. január 15-én 16.30 órakor.

Az egyesület vezető tisztségviselői: Az egyesület elnöke Balogh 
Csaba, az egyesület elnökhelyettese Grúber Sándor, az egyesület tit-
kára Hilbert Elek, az egyesület gazdasági vezetője Szabóné Kormo-
sói Kornélia, az egyesület vezetőségi tagja Szabó Jenő

Tisztségviselők: felügyelő, jogi etikai bizottság dr. Várhelyi Péter, 
Toskáni Pál Tamás, kommunikációs- és ifjúsági referens összekötő 
Számfira Balázs, civilszervezetek referense Töltési Erzsébet, rendőr-
ségi önkormányzati együttműködés elnöki hatáskör.

A megválasztott tisztségviselők megköszönték a bizalmat, és jó 
színvonalon kívánják tovább vezetni a polgárőrség munkáját. A 
közgyűlés márciusban folytatja munkáját. Továbbra is várunk je-
lentkezőket. A fő cél törvénytelenségek megelőzése.

Balogh Csaba elnök

A Vörösberényi Általános Iskola két évvel ezelőtt csatlakozott a veszp-
rémi Ipari Szakközépiskola TÁMOP-os pályázatába, amelynek kereté-
ben két korszerű természettudományos labort hoztak létre, és mi álta-
lános iskolások évről-évre ellátogatunk hozzájuk. Az idén szeptember 
végén a nyolcadikosokkal, december elején a hetedikesekkel jártunk a 
laborban. A gyerekek olyan biológia, kémia és fizika órákon vettek és 
vesznek részt a laborokban, ahol főleg ők végeznek kísérleteket.

Például a hetedikesek megismerkedtek a fénymikroszkóp felépíté-
sével, és egysejtű élőlényeket vizsgáltak. A nyolcadikosok művérrel 
vércsoportot határoztak meg és sertésszív boncolásával láthatták, mi-
lyen a szív felépítése. A fizika órákon megtapasztaltuk, hogy a légüres 
térben ugyanúgy esik le a tollpihe, mint egy műanyag golyó. A hőta-
ni kísérletek alapján egyértelmű lett, hogy mitől függ a hőtágulás. Ké-
mia órákon az oldódást vizsgáltuk különböző anyagokban.

Az órákat középiskolai tanárok tartják a mi segítségünkkel. Na-
gyon hasznos és jó hangulatú napokat töltünk ilyenkor a középis-
kolában. Ezekkel a látogatásokkal több célunk is megvalósul: a gye-
rekek még jobban megkedvelik a természettudományokat és a kö-
zeli pályaválasztáshoz is támpontot nyújt egy-egy középiskolai „ka-
land”. Az ezzel kapcsolatos továbbképzések és a szervezés nehézsé-
gei ellenére számunkra is nagy élmény ilyen programokat rendezni 
tanítványainknak, mert még színesebbé teszik a hétköznapjainkat.

Kovács Katalin matematika-fizika szakos tanár
Pataki Éva biológia-testnevelés szakos tanár

A berényi sudoku csapat

Dr. Kontrát Károly

Kedves szavaiból kihallatszott, hogy örömmel tett eleget a meghí-
vásnak, szívének kedves városba. „örülök, hogy már itt vagyok, és örü-
lök, hogy még itt vagyok”. A csúnya ösztönök, már nem rúgják szét 
testünket”, ezekből a szavakból az derül ki, hogy vidáman és boldo-
gan utalt fiatalságára, a nők iránti vonzalmáról. A közel egy órás mű-
sorban vallott szerelmekről, a feladatokról, a családról és barátokról. 
Buzatti Gyorsvonat című novelláját hallgatva, szinte mi is száguldot-
tunk a nagybetűs élet képzeletbeli vonatán, ahol az utas az út végé-
hez érve rádöbben: az állomásokon, ahol barátok, szerelmek és szülők 
olykor hosszasan várták, többnyire csak perceket töltött el, néhány si-
etős szót váltva, hogy rohanjon az újabb állomás, azt utolsó felé. Wa-
lesi bárdok című költeményt energetikusan a tőle megszokott ráter-
mettséggel, átéléssel adta elő. Hirtelen mozdulattal zakóját ledobva 
feltűrt ingujjal a Kaszkadőr nélkül címmel megjelent kötetéből adott 
elő egy jelenetet, ahol csalódott szerelmében és a bokszolói sportál-
maiban. Vass Albert Üzenet haza című versével folytatta előadóestjét, 
melyből a Haza iránti szeretete tükröződik elénk. A magyarságtudat 
felébresztését is feladatként említi az est végén.

Visszatapsolás után Illyés Gyula: Ha nem lettél szálfa című költe-
ményével búcsúzott. Az utolsó mondatai bizonnyal sokáig csenge-
nek Almádi közönség fülében.

„Ez a föld a tiéd, tartsd hát meg magadnak, magyarom, ha nem le-
hetsz már benne szálfa, legyél hát cserje, vagy legyél csak gyom”.

Örömteli estét szerzett a közönségnek Koncz Gábor és ilyenkor 
eszünkbe jut, milyen jó, hogy nem fogadott szót szüleinek és nem 
lett pap, igaz, hogy a cölibátus nyomott a latba, az riasztotta el at-
tól a hivatástól, mivel a nők csodálatos teremtmények és nő nélkül 
az élet nem élet.  Hegyi Ilona 

Koncz Gábor a Pannóniában

Képviselői sajtótájékoztató
Balatonalmádiban tartott 

sajtótájékoztatót térségünk 
országgyűlési képviselője. 
Dr. Kontrát Károly a 2016. 
január 1-jétől életbe lépett 
kormányzati intézkedések-
ről beszélt. Az év első napjá-
tól csökkent a személyi jöve-
delemadó mértéke, továbbá a 
tavaly nyáron elindított Csa-
ládi Otthonteremtési Ked-
vezmény (CSOK) még ked-
vezőbb feltételekkel igényel-
hető. Csökkent a bürokrá-
cia, további kormányabla-
kok nyíltak és több igazol-
vány kiállítása is ingyenesen 
lett. A minimálbér és a ga-
rantált bérminimum összege 
növekedett, illetve a közférában is nőttek a fizetések, hiszen 
kiemelkedő figyelmet kaptak a fegyveres és rendvédelmi vala-
mint az egészségügyben dolgozók. Dr. Kontrát Károly hang-
súlyozta, hogy a változtatások költségvetési háttere biztosított. 
Országgyűlési képviselőnk bízik abban, hogy Balatonalmádi-
ban és térségében sok család életét könnyítik majd meg ezek az 
intézkedések.  JVE 

Fotó: Pászti György

Fotó: Pászti György
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ALMÁDI ÚJSÁG 2016. február

RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN 
2016. február közepétől március közepéig.

A programokat minden hónap 25. napjáig várjuk!  
E-mail: balatonjatekpont@gmail.com 

Balaton Játékpont 
Ingyenes játszóház 0-99 éves korig Ismeretterjesztő játékok, csupa móka és vi-
dámság! Telefon +36 20 9703 479, e-mail: balatonjatekpont@gmail.com www.
facebook.hu/balatonjatekpont Helyszín: Balatonalmádi Városház tér 4. (Pannó-
nia földszintje) Nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra; szombat 14-18 óra 

Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 
Balatonalmádi Városház tér 4., Telefon +36 88 542 515, www.pkkk.hu
Február 13. szombat 16.30 óra - lásd: mellékelt plakát 
Február 20. szombat 16 óra - Meseszínház 
Február 25. csütörtök 18 óra - Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozata-
inak emléknapja alkalmából a Pannónia olvasótermében. Előadó: Menczer Erzsé-
bet, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szerve-
zete (SZORAKÉSZ) elnöke, volt országgyűlési képviselő (Fidesz- KDNP)
Február 27. szombat 7 óra - IV. Almádi disznótor 
Helyszín: Szent Erzsébet liget Zenepavilon környéke disznóvágás kóstolóval, 
pálinkával. 15 órától téltemető tavaszköszöntő mulatság közös fürdőzés a Bala-
tonban Schirilla Györggyel
Március 5. szombat 18 óra - Zenés-táncos nemzetközi nőnap meglepetés sztár-
vendéggel a Pannónia nagytermében.
Március 11. péntek 18 óra - dr. Kuncsik Katalin rózsafüzér gyűjteményének ki-
állítás megnyitója
Március 14. hétfő 18 óra - Fáklyás felvonulás az ünnep előestéjén (Gyüleke-
zés a Pannónia előtt) Megemlékező műsor és koszorúzás a Kossuth szobornál, a 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium diákjainak előadásában. 
Március 15. kedd 11 óra - Városi ünnepség és koszorúzás a forradalom és sza-
badságharc emlékére a Szent Erzsébet ligetben, a Petőfi szobornál.
Március 19. szombat 18 óra - „Na erre én is kíváncsi vagyok” A Pannónia új is-
meretterjesztő programsorozata.

Pannónia Könyvtár 
Február 20. szombat 15 óra - ÉRTÉKEINK Vetített képes előadás a 
VasútArtjáróról. Előadó: Jáger István és Fábián László. Közreműködik: Szentirmai 
Edit előadóművész. Helyszín: Pannónia olvasóterem. Telefon +36 88 542 514 

Almádi Gombászok Asztaltársasága 
Elnök Szenthe László, telefon +36 88 438 224 
Február 12. péntek 17 óra - Házi vetélkedő – gombák felismerése fotókról a 
Pannónia olvasótermében 
Február 26. péntek 17 óra - Kerékpárral és fényképezőgéppel a Bakonyban – 
Németh Magdolna előadása a Pannónia olvasótermében 
Március 11. péntek 17 óra - A gyapjas tintagomba csodálatos világa dr. Jancsó 
Gábor (Budapest) előadása a Pannónia olvasótermében 

Balatonalmádi Kertbarát Kör 
Elnök Lőrincz József , telefon +36 70 366 0181 
Február 23. kedd 18 óra - Borok kezelése. Pince munkák Előadó: dr. Borsi Lőrinc 
Március 8. kedd 18 óra - Tavaszi növényvédelem Előadó: dr. Nagy Krisztina 
kertészmérnök (Megyei Korm. Hiv.)
Március 19. szombat - Sándor-József napi borverseny

Honismereti és Városszépítő Kör 
Elnök Kovács István +36 88 430 091, titkár Töltési Erzsébet 30 9719 446 
Vetítések minden hónap második és utolsó péntekén 16.30 órakor a Pannónia 
1. termében

Nagycsaládosok Balatonalmádi Egyesülete 
Elnök Benedek Anna +36 30 791 3208 
NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM 2016. A Veszprém Megyei Civil Hálózatért 
Közhasznú Egyesülettel közös program aktuális alkalmai: Február 27. III. Jó gya-
korlatok a tehetséggondozásban: Almádi Néptánc Műhely H-Takács Edit néptánc 
pedagógus – Bemutatkozó és beszélgetés (ének és tánc) – táncház a szülőkkel Már-
cius 17. IV. Jó gyakorlatok a tehetséggondozásban Nagy Judit fejlesztő pedagógus: 
Nagy felfedezések, haza tájak, különleges élmények – beszélgetés a szülőkkel 

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Február 15. hétfő 18 óra - Tavaszi vadvirágaink Novák László előadása 
Február 20. szombat 15 óra - Fábián József emlékére Szőlész-borász találkozó 
Alsóörsön Indulás a berényi posta elől 14.15 órakor. 
Március 7. hétfő 18 óra - Az immunrendszer – dr. Kerényi Mária tagtársunk, 
aranydiplomás orvosdoktor előadása 

Vörösberényi nyugdíjas Klub 
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268 
Február 17. szerda 16-17 óra között - ÜGYELET tagdíj és vacsora-befizetések 
Február 24. szerda 16 óra - A klub éves programjának, kirándulási tervének is-
mertetése, megvitatása, elfogadása Előadó: Lencse Sándor elnök – Születésnapi 
rendezvény Zenél: Tóth István 

Nemzetközi Könyvajándék Nap 
International Bookgiving Day, egy önkéntes kezdeményezés, 

amelynek célja, hogy növelje az olvasási kedvet főként a gyerekek, 
de a felnőttek körében is. Mivel ez a nap az idei évben vasárnap-
ra esik (február 14-e), ezért a következő héten (február 15–20. kö-
zött) könyveket hagyunk ajándékként olyan tereken, ahol sokan 
megfordulnak (orvosi rendelő, játszótér, üzletek, stb.), erről a be-
ragasztott matrica is tájékoztat. Ha bárkinek van olyan könyve, 
amelyik jó állapotú, de már nincs rá szüksége, gondoljon azokra, 
akiknek még érték lehet! Kérjük, csatlakozzanak a felhíváshoz, a 
könyvtár ehhez minden segítséget megad. Aki megtalál egy mat-
ricával ellátott könyvet és azt megmutatja a könyvtárban, ajándé-
kot kap! A részletekről érdeklődni lehet az +36 88 542 514-es te-
lefonszámon. 

Olvasnivalók a könyvtárból
A 39 kulcs – újabb izgalmas kalandok tizenéveseknek

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két gyerek, Amy és öccse, Dan. 
Szüleik meghaltak, egy nagynéninél élnek mindaddig, míg egy végren-
delet megváltoztatja mindennapjaikat: 39 kulcs nyomába kell eredni-
ük, ha akarják, ha nem. A 39 kulcs megszerzése hatalmat jelent a világ 
felett, s ezek megszerzése több rokonnak is érdeke. A keresés során kör-
bejárják a világot, utaznak térben és időben, családi titkok lepleződnek 
le, s mire a történet véget ér, megtudjuk, hogy a sok kaland a szerep-
lőkre is nagy hatással volt. Jobbak lettek vagy rosszabbak? Együttmű-
ködők? Gonoszak? Összefogtak a cél érdekében vagy ellenségek ma-
radtak? Elmondja a 10 könyv, mert ennyi kötetet kell elolvasni ahhoz, 
hogy megtudjuk, mi történt és miért. A 10 könyv különlegessége, hogy 
különböző szerzők írták az egyes részeket, mégis kerek egész és mind-
egyik izgalmas! Olvassátok el Amy és Dan történetét, érdemes!

Mesetablet a gyerekkönyvtárban
A mai gyerekek, akár akarjuk, akár nem, digitális világban nőnek fel. 

Ezt érzik magukénak, ezt látják a körülöttük élőktől, és életük jelentős ré-
sze már a virtuális térben zajlik. Ezt szem előtt tartva, könyvtárként is fon-
tos, hogy lépést tartsunk technológiai fejlődéssel, és olyan módon is el-
érjük olvasóinkat, ami talán nem fér bele a hagyományos könyvtárkép-
be. Ennek egyik példája a gyerekkönyvtár újdonsága: a Mesetablet. A 
Mesetablet tulajdonképpen egy önállóan is használható androidos tablet, 
amiben az igazán érdekes a hazai fejlesztésű BOOKR Kids nevű app, il-
letve a hozzátartozó digitális könyvtár. A könnyen elsajátítható interak-
tív kezelőfelület egy könyvtárat rejt magában, ami nem csak megjelení-
ti – esetenként mozgó képekkel -, de beállítástól függően fel is olvassa a 
könyveket ismert magyar színészek hangján, sőt, olvasást könnyítő ki-
emeléssel segít a helyes kiejtésben, ami különösen az angol és német me-
séknél lehet hasznos a gyerekek számára. A könyvtárát tanárok, irodalmá-
rok és gyermekek segítségével alakították ki, így 2-11 éves korig nyújt ér-
dekes és izgalmas olvasást a klasszikusokon át a mai modern mesékig. A 
program segítségképpen különböző kategóriákba sorolja a hetente fris-
sülő olvasmányokat, így egy koppintással elérhetőek a korosztályonként 
ajánlott könyvek, a lapozók, regények vagy az első önállóan is olvasható 
mesék. A Mesetablet mesénként egy-egy fejlesztő feladatot is rejt magá-
ban, így segítve az olvasás még szórakoztatóbbá tételében, például memó-
riajáték, sudoku vagy karaoke lehetőséggel. A két Mesetablet a hozzátar-
tozó meseasztallal és fülhallgatókkal a gyerekkönyvtárban ingyenes kipró-
bálható és használható kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Skandináv krimik az Animus kiadótól
Az utóbbi évtizedben a skandináv krimi műfaja sosem látott lendü-

letet vett, az eddig ismert szerzőpáros Maj Sjöwall és Per Wahlöö, va-
lamint Karin Fossum és Henning Mankell nevei mellé újak csatlakoz-
tak: Jo Nesbo, Jussi Adler-Olsen, Hakan Nesser, Arne Dahl vagy Camilla 
Lackberg, hogy csak az ismertebbeket említsük. A legtöbb író ugyan 
Svédországot képviseli, ám rajtuk kívül norvég, dán, finn és izlandi szer-
zők is megmutatták már, hogy helyük van a műfaj legjobbjai között.

A regényeket az amerikai vagy a klasszikus krimitől főként komor 
hangulatuk különbözteti meg, mely hiába hatja át őket elsőtől utol-
só oldalukig, mégsem lesznek tőle kifejezetten szomorúak vagy lehan-
golóak. A részletes jellemrajzok mellett sűrű cselekménnyel és a skan-
dináv államok társadalmi problémáival is gyakran szembe találhatja 
magát az olvasó. Ez utóbbit tekinthetjük sikerük titkának: hiába él-
nek ők is itt, Európában, elszigetelt északi fekvésüknek köszönhetően 
ezek a népek egy teljesen más világban élik mindennapjaikat. A hosz-
szú és sötét telek, az erdei kunyhók magánya és a rejtelmes északi fény 
mind-mind közrejátszottak sajátos látásmódjuk kialakulásában, mely 
természetesen modern irodalmukban is visszaköszön. 

TÁNCOLJUNK COUNTRY-T!
COUNTRY TÁNC TANFOLYAM INDUL

a vörösberényi kultúrházban

péntekenként 18 órai kezdettel 
16 éves kortól minden  

korosztály számára.

Minden táncolni vágyó érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet: 70 4347 324

A megszokott bűnügyi szál mellett szinte minden regény tartogat meg-
lepetéseket. Karin Alvtegen Árulás című könyve egyben lélektani drá-
ma is, melynek kiindulópontja egy teljesen hétköznapi szerelmi három-
szög. Liza Marklund a Studio 69-ben egy bulvárlap bevállalós újságíró-
nője szemszögéből mutat be egy önmagában is érdekesnek ígérkező nyo-
mozást. Yrsa Sigurdardóttir az izlandi írók táborát erősíti „Az utolsó rí-
tus” című művével, melyet eddig több mint 30 nyelvre fordítottak le. A 
misztikus thrillerbe átcsapó bűnügyi regény a titkos társaságok és a bo-
szorkányüldözés világába is betekintést nyújt. Egészen a keletnémet tit-
kosszolgálatig vezetnek a szálak a Hidegzónában, mely egy szintén izlan-
di író, Arnaldur Indridason műve. Finnországot az Animus kiadó soro-
zatában eddig két író képviseli a műfajban: Leena Lehotiainen és Matti 
Rönkä regényei méltán kaptak helyet északi rokonaik között. A Határ-
járó sem hétköznapi bűnügyi történet, a napjaink Helsinkijében játszódó 
nyomozást maffiaregénybe illő elemekkel tette színesebbé Rönkä.

Ezen irodalmi művek sikerét bizonyítja az is, hogy évről-évre egyre 
több skandináv krimi kerül a filmvászonra egész estés mozifilmként vagy 
a tévébe több részes sorozatként. Egy biztos: bármilyen formában is vá-
lasztjuk a skandinávok hűvös világát, a borzongás és az izgalom garantált.
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Nagy felfedezések, haza tájak, különleges élmények – beszélgetés a szülőkkel 

Vörösberényi Fábián József Kertbarátkör 
Elnök Pandur Ferenc +36 70 339 52-74 Helyszín: Vörösberényi Kultúrház
Február 15. hétfő 18 óra - Tavaszi vadvirágaink Novák László előadása 
Február 20. szombat 15 óra - Fábián József emlékére Szőlész-borász találkozó 
Alsóörsön Indulás a berényi posta elől 14.15 órakor. 
Március 7. hétfő 18 óra - Az immunrendszer – dr. Kerényi Mária tagtársunk, 
aranydiplomás orvosdoktor előadása 

Vörösberényi nyugdíjas Klub 
Elnök Lencse Sándor +36 30 902 4268 
Február 17. szerda 16-17 óra között - ÜGYELET tagdíj és vacsora-befizetések 
Február 24. szerda 16 óra - A klub éves programjának, kirándulási tervének is-
mertetése, megvitatása, elfogadása Előadó: Lencse Sándor elnök – Születésnapi 
rendezvény Zenél: Tóth István 

Nemzetközi Könyvajándék Nap 
International Bookgiving Day, egy önkéntes kezdeményezés, 

amelynek célja, hogy növelje az olvasási kedvet főként a gyerekek, 
de a felnőttek körében is. Mivel ez a nap az idei évben vasárnap-
ra esik (február 14-e), ezért a következő héten (február 15–20. kö-
zött) könyveket hagyunk ajándékként olyan tereken, ahol sokan 
megfordulnak (orvosi rendelő, játszótér, üzletek, stb.), erről a be-
ragasztott matrica is tájékoztat. Ha bárkinek van olyan könyve, 
amelyik jó állapotú, de már nincs rá szüksége, gondoljon azokra, 
akiknek még érték lehet! Kérjük, csatlakozzanak a felhíváshoz, a 
könyvtár ehhez minden segítséget megad. Aki megtalál egy mat-
ricával ellátott könyvet és azt megmutatja a könyvtárban, ajándé-
kot kap! A részletekről érdeklődni lehet az +36 88 542 514-es te-
lefonszámon. 

Olvasnivalók a könyvtárból
A 39 kulcs – újabb izgalmas kalandok tizenéveseknek

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer két gyerek, Amy és öccse, Dan. 
Szüleik meghaltak, egy nagynéninél élnek mindaddig, míg egy végren-
delet megváltoztatja mindennapjaikat: 39 kulcs nyomába kell eredni-
ük, ha akarják, ha nem. A 39 kulcs megszerzése hatalmat jelent a világ 
felett, s ezek megszerzése több rokonnak is érdeke. A keresés során kör-
bejárják a világot, utaznak térben és időben, családi titkok lepleződnek 
le, s mire a történet véget ér, megtudjuk, hogy a sok kaland a szerep-
lőkre is nagy hatással volt. Jobbak lettek vagy rosszabbak? Együttmű-
ködők? Gonoszak? Összefogtak a cél érdekében vagy ellenségek ma-
radtak? Elmondja a 10 könyv, mert ennyi kötetet kell elolvasni ahhoz, 
hogy megtudjuk, mi történt és miért. A 10 könyv különlegessége, hogy 
különböző szerzők írták az egyes részeket, mégis kerek egész és mind-
egyik izgalmas! Olvassátok el Amy és Dan történetét, érdemes!

Mesetablet a gyerekkönyvtárban
A mai gyerekek, akár akarjuk, akár nem, digitális világban nőnek fel. 

Ezt érzik magukénak, ezt látják a körülöttük élőktől, és életük jelentős ré-
sze már a virtuális térben zajlik. Ezt szem előtt tartva, könyvtárként is fon-
tos, hogy lépést tartsunk technológiai fejlődéssel, és olyan módon is el-
érjük olvasóinkat, ami talán nem fér bele a hagyományos könyvtárkép-
be. Ennek egyik példája a gyerekkönyvtár újdonsága: a Mesetablet. A 
Mesetablet tulajdonképpen egy önállóan is használható androidos tablet, 
amiben az igazán érdekes a hazai fejlesztésű BOOKR Kids nevű app, il-
letve a hozzátartozó digitális könyvtár. A könnyen elsajátítható interak-
tív kezelőfelület egy könyvtárat rejt magában, ami nem csak megjelení-
ti – esetenként mozgó képekkel -, de beállítástól függően fel is olvassa a 
könyveket ismert magyar színészek hangján, sőt, olvasást könnyítő ki-
emeléssel segít a helyes kiejtésben, ami különösen az angol és német me-
séknél lehet hasznos a gyerekek számára. A könyvtárát tanárok, irodalmá-
rok és gyermekek segítségével alakították ki, így 2-11 éves korig nyújt ér-
dekes és izgalmas olvasást a klasszikusokon át a mai modern mesékig. A 
program segítségképpen különböző kategóriákba sorolja a hetente fris-
sülő olvasmányokat, így egy koppintással elérhetőek a korosztályonként 
ajánlott könyvek, a lapozók, regények vagy az első önállóan is olvasható 
mesék. A Mesetablet mesénként egy-egy fejlesztő feladatot is rejt magá-
ban, így segítve az olvasás még szórakoztatóbbá tételében, például memó-
riajáték, sudoku vagy karaoke lehetőséggel. A két Mesetablet a hozzátar-
tozó meseasztallal és fülhallgatókkal a gyerekkönyvtárban ingyenes kipró-
bálható és használható kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Skandináv krimik az Animus kiadótól
Az utóbbi évtizedben a skandináv krimi műfaja sosem látott lendü-

letet vett, az eddig ismert szerzőpáros Maj Sjöwall és Per Wahlöö, va-
lamint Karin Fossum és Henning Mankell nevei mellé újak csatlakoz-
tak: Jo Nesbo, Jussi Adler-Olsen, Hakan Nesser, Arne Dahl vagy Camilla 
Lackberg, hogy csak az ismertebbeket említsük. A legtöbb író ugyan 
Svédországot képviseli, ám rajtuk kívül norvég, dán, finn és izlandi szer-
zők is megmutatták már, hogy helyük van a műfaj legjobbjai között.

A regényeket az amerikai vagy a klasszikus krimitől főként komor 
hangulatuk különbözteti meg, mely hiába hatja át őket elsőtől utol-
só oldalukig, mégsem lesznek tőle kifejezetten szomorúak vagy lehan-
golóak. A részletes jellemrajzok mellett sűrű cselekménnyel és a skan-
dináv államok társadalmi problémáival is gyakran szembe találhatja 
magát az olvasó. Ez utóbbit tekinthetjük sikerük titkának: hiába él-
nek ők is itt, Európában, elszigetelt északi fekvésüknek köszönhetően 
ezek a népek egy teljesen más világban élik mindennapjaikat. A hosz-
szú és sötét telek, az erdei kunyhók magánya és a rejtelmes északi fény 
mind-mind közrejátszottak sajátos látásmódjuk kialakulásában, mely 
természetesen modern irodalmukban is visszaköszön. 

TÁNCOLJUNK COUNTRY-T!
COUNTRY TÁNC TANFOLYAM INDUL

a vörösberényi kultúrházban

péntekenként 18 órai kezdettel 
16 éves kortól minden  

korosztály számára.

Minden táncolni vágyó érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet: 70 4347 324

A megszokott bűnügyi szál mellett szinte minden regény tartogat meg-
lepetéseket. Karin Alvtegen Árulás című könyve egyben lélektani drá-
ma is, melynek kiindulópontja egy teljesen hétköznapi szerelmi három-
szög. Liza Marklund a Studio 69-ben egy bulvárlap bevállalós újságíró-
nője szemszögéből mutat be egy önmagában is érdekesnek ígérkező nyo-
mozást. Yrsa Sigurdardóttir az izlandi írók táborát erősíti „Az utolsó rí-
tus” című művével, melyet eddig több mint 30 nyelvre fordítottak le. A 
misztikus thrillerbe átcsapó bűnügyi regény a titkos társaságok és a bo-
szorkányüldözés világába is betekintést nyújt. Egészen a keletnémet tit-
kosszolgálatig vezetnek a szálak a Hidegzónában, mely egy szintén izlan-
di író, Arnaldur Indridason műve. Finnországot az Animus kiadó soro-
zatában eddig két író képviseli a műfajban: Leena Lehotiainen és Matti 
Rönkä regényei méltán kaptak helyet északi rokonaik között. A Határ-
járó sem hétköznapi bűnügyi történet, a napjaink Helsinkijében játszódó 
nyomozást maffiaregénybe illő elemekkel tette színesebbé Rönkä.

Ezen irodalmi művek sikerét bizonyítja az is, hogy évről-évre egyre 
több skandináv krimi kerül a filmvászonra egész estés mozifilmként vagy 
a tévébe több részes sorozatként. Egy biztos: bármilyen formában is vá-
lasztjuk a skandinávok hűvös világát, a borzongás és az izgalom garantált.
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Évada vagyon az kotsonyának
Alig ért véget a bejgli szezon, nyakunkon a kocsonyaszezon. Föl-

tett szándékom volt barátaim bejgli küldeményeit összehasonlítani 
némely boltok s cukrászdák kínálatával, de most hadd intézzem el 
annyival, hogy a barátaimé bejglibb, mint bármi bolti holmi. Dió-
sabb, mákosabb, mosolygósabb – egy szóval: bejglibb...

Egy tűzről pattant hölgy köszöntése térített el eredeti szándékom-
tól, aki az egyik áruház folyosóján, félúton lepett meg a sütemé-
nyek és nápolyik között. Bár fölöttébb fiatalnak látszott, de még 
emlékezett a múlt században írt kocsonyamagasztaló szösz-
szeneteimre. Mintha hájjal kenegettek volna, de ő még rá-
adásul meg is dicsért, sőt: hiányolta a folytatást. 

Kétszer nem lehet belelépni ugyanabba a folyóba, a gö-
rög filozófus, Hérakleitosz szerint, de a kocsonyáról azért 
illene még harmadszor is szót ejteni. Mi az hogy illene? 
Kulináris és morális kötelességem! Kulináris, azaz 
konyhaművészeti kötelesség, mert évek jön-
nek, évek múlnak, gyorsabban mint kel-
lene, de a kocsonyaszezon el nem évül. Az 
ember mindig újabbat olvas, hall, ráadá-
sul kóstol is. Még le sem ment a disznó-
hús áfája, de már szakmányban kezdték 
főzni a kocsonyát itt a lágy pannon dom-
bok között. Jómagam azért főzök ritkán, 
mert már hovatovább csak ketten esszük 
– enyhe kifejezés: zabáljuk –, ezt a földi 
gyönyörűséget. Kocsonyát főzni két sze-
mélyre meg képtelenség, még hatra is di-
étás próbálkozás. 

Már karácsony előtt beindult a kocso-
nyák áradata és valahogy természetesnek 
találom, ha férfi főzi. Nem mintha höl-
gyek nem tudnák megfőzni, de emberes 
adagokat, több mint húszat azért a férjek főznek, akik kicsire nem 
adnak. Node ha egy pince van tele velük, akkor az már természetes 
környezetét megőrző totális tájkép. Ilyenkor jön jól a tágas pince, 
mert balra a pálinkák vigyáznak rájuk, jobbról meg a borok vára-
koznak békésen a sorukra. Hogy néztek reám azok a kocsonyák? Le 
nem írható, de abban a pincében volt vagy húsz derék tál, ha nem 
több, mert nem számolással voltam elfoglalva, hanem célratörően 
beittam s beettem magam a tájkép közepébe.

Barátaim egymást überelik mennyiségben és minőségben egy-
aránt. Ha nem látom, nehezen hiszem el, pedig nem vagyok olyan 
kemény, kételkedő típus: 21 tányér kocsonya már nem fért el föld-
szinten, mert a háziasszony kicsinyég elszámolta magát, így aztán 
az emeleten gunnyasztottak békésen a polcokon, asztalon és széke-
ken s hovatovább a fali dísztányérok is sorra kerültek. Álmélkodá-
somat a rökönyödés váltotta fel, mert legott négy tányért a kezembe 
nyomtak, hogy segítsek már rajtuk: szeretnének közlekedni is vala-
hogy. Ez még hagyján, node nem diétás, lapos tányérokat kaptam, 
hanem régi kétemberes levesestányérokat. Csurig!

Alig habzsoltuk fel idősebb fiammal e földi javakat, amikor jön a 
telefon, hogy szeretem-e a kocsonyát? Szeretni, szeretem, válaszol-
tam hebegve, de éppen most fogyott el négy tányér, vallottam be pi-
hegve. Hű de jó, hű de jó – lelkendezett a barátom bájos felesége –, 
mert képzeld el a férjem nem tud megbirkózni azzal a 25 tányérral, 
amit főztem. Tudod egy picinykét elszámoltam magamat, de vétek 
lenne kidobni, no meg a szomszédok is vonakodnak már. Az ösz-
szes! Ugye elfogadsz négy tányérkával? Tudod, csak azért kérdem 
mert a férjem már úton van feléd. Hát, meg is jött. Ezúttal nem 
motorral, mert azon nem fért volna el, így aztán az autó saroglyá-

Tavalyi ködfoszlatás 
Alig egy évre rá, hogy megszülettem, egy Vincent Schaefer 

nevű bátor amerikai meteorológus a repülőgépével szárazjeget 
szórt szét a középmagas felhőkben és legott havazni kezdett. 
Nem mindenütt - csak ott, ahová szórta. Alig 40 év múltán már 
ezt használták a ködoszlatásra is. Igaz, hogy azóta jégképző mag-
vaknak nevezik a szárazjeget a szakértők, de a módszer bevált. 
Az egyetlen gond ezzel a cloud seeding módszerrel csak az, hogy 
legalább mínusz tíz-tizenöt foknak kell lenni a magvak elhin-
tésénél. Amikor ezeket a sorokat írtam bitang sűrű köd volt az 
egész országban, különösen a Bakonyban, de azzal riogattak a 
meteorológusok, hogy új év első napján akár mínusz tíz is lehet, 
amelytől a köd viszont eltűnik.

Az országos köd különösen a Bakonyban volt majdnem ta-
pintható, amikor hazafelé vágtattam volna Tapolcáról, de még 
az ötven kilométeres belvárosi csúcssebességet sem sikerült el-
érnem. Énekelhettem volna, hogy Köd előttem, köd utánam, an-
golul meg eldúdolhattam volna a Foggy, Foggy Dew népdalt, de 
inkább a vezetésre koncentráltam. Azért Arany János csak be-
ugrott: nekem az emlékezetembe, korábban meg éppen ő egy 
James Macpherson nevű skót hamisítónak, aki Osszián néven 
költött hősi múltat. „Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel, 
mert fájna most a felhőtlen ég.” Nos, nagyon nem osztottam a 
költőóriás véleményét...

A régi londoni köd járt inkább az eszemben, amit pea soup-nak, 
azaz borsóleves ködnek hívtak, mert az utcán úgy bukkantak elő a 
fejek mint a borsószemek a levesben. Ez is csak addig tartott, amíg 
be nem tiltották a széntüzelést, az meg még a múlt század 70-es éve-
iben megtörtént. Így aztán a kifejezés megmaradt, de jobbára al-
gás úszómedencékre használják. A köd azért egy időjárás-jelentés-

ja volt tele. Tele, mert nem ám kórházi kímélő adagok voltak a „tá-
nyérkákon”, amelyeket inkább öblös rekeszeknek saccoltam elsőre. 
Nem rekeszek voltak azért, hanem kemény papírlapokkal profin el-
választott nagytányérok egy bitang nagy szatyorban. Nem is sérül-
tek meg a zötyögős úton, de szerintem azért remegtek a boldogság-
tól, hogy befogadom őket. Most amikor e sorokat írom, még van 
két tányér. A fiam valahogy nem ér rá velem foglalkozni, de hogy 
kap belőle az biztos!

Morális kötelességem is megemlékezni a kocsonyáról, mert az 
„ántivilágban” főleg az került a kocsonyába, amit nem lehetett be-
lesuvasztani a hurkákba meg a kolbászokba. Most meg nem lef-
fedt fülek és csenevész farkak lapítanak a tányérokban a szottyadt 
bőrkék társaságában, hanem szelet húsok. Azok se aszténiás szele-

tek ám, hanem meglett, molett darabok. Össze is ment a 
nadrágom az utóbbi napokban, helyesebben 

a nadrágaim, mert az egyik elkaphatta a 
zsugorodást a másiktól. Hja, ezek a zeger-
nyés idők...

Erkölcsi kötelességem azért is írni, mert 
a múlt század vége felé egy rögtönzött ko-
csonya térképet vázoltam fel kies kisvá-
rosunkról, ahol kitüntetett helyet kaptak 
azok az utcák, ahol a csúcskocsonyák ké-
szültek. Jelentem: ki kell egészítenem azt 
a térképet. Az Erkel-Bartók-Szabadság-
Rákóczi-Kisberényi út és a Géza köz ha-
tos fogata mellé szorosan felzárkózott az 
Árpád utca és a Vécsey köz, hacsak ki nem 
felejtettem valamelyik csúcskocsonya ké-
szítő helyet a határtalan habzsolásomban.

Kitörő örömmel olvastam valahol, 
hogy a Délvidéken a januárt kocsonyák 
havának mondják. Tudnak valami fonto-

sat azok az emberek és azt hiszem lényeglátók. Nem is vesztegetném 
az időt arra, hogy mit tegyünk arra a remegő kocsonyára, ha már 
a kezünk ügyébe kerül mert a lilahagymánál, ecetes tormánál és a 
kétszer csípős bogyiszlai paprikánál fontosabbnak vélem, hogy mit 
igyunk előtte, no meg mit igyunk utána? Nem akarok senkit sem 
izomból befolyásolni, de ha eddig még nem tette volna, akkor kö-
szöntse a kocsonyát egy kupica helybéli galagonyapálinkával és utá-
na pedig hosszan búcsúztassa csopaki olaszrizlinggel...

Nem folytatom, mert ha Borbás Marcsi netán neszét veszi az it-
teni kocsonyakultusznak, akkor nem Miskolcra megy, hanem tüs-
tént kiszáll hozzánk harmadjára is. Az a pinkóci-szelet és a sült ke-
szeg már úgyis belopta magát a szívébe. Talán csak neki nem vitt 
még kocsonya költeményt a székesfővárosba egyik örökmozgó ba-
rátunk, aki télidőben húsz tányér nélkül föl sem megy a székesfővá-
rosi rokonokhoz.

Amikor a cikk végénél jártam, jött egy újabb telefon tündéri ba-
rátom Budataváról jelezte, hogy öt tányér kocsonyát főzött. Behoz-
ná a belvárosba egy boltba, mert a hegyre nem tudja fölcipelni. Mi-
után egy eszeveszett rikkantást eresztettem el, letett róla. Köszönöm 
neki! Czuczor Sándor
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Városgondnokság hirdetményei 
Piac- és vásárfelügyelő – temetőgondnok személye megválto-
zott! Géczy Krisztina +36 20 805 6816

***
Közterület készenléti ügyelet hívószáma: +36 20 423 11 06 
Kizárólag rendkívüli, halasztást nem tűrő beavatkozást igénylő 
közterületi rendellenesség esetén hívható, munkaidőn túl, illet-
ve munkaszünetes napokon és ünnepnapokon.

Meghívó
A Vörösberényi Nyugdíjas Klub elnöksége tisztelettel és szeretettel 
meghívja a klub tagjait és minden kedves érdeklődőt a Művelődési 
Házba 2016. március 9-én szerdán 16 órakor az önkormányzat, a Pan-
nónia Könyvtár és Kulturális Központ támogatásával nőnapi ajándék-
ként N. CSATHÓ GIZELLA látványtervező kiállításának megnyitójára. 
A rendezvényen fellép a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Ringató Bala-
ton Néptánccsoportja és Borostyán Népdalköre. A kiállítást megnyitja 
Czuczor Sándor EU. jószolgálati nagykövet Lencse Sándor elnök

Közlemény
Ha gondod van az alkohollal vagy a droggal, mi segítünk. Ano-
nim Alkoholisták Közössége. Helye: 8220 Balatonalmádi Család-
segítő Központ Baross Gábor út 32. Érdeklődni +36 30 394 2920 
telefonszámon  T. András.

sel örökre bevonult a brit legendáriumba, amikor az ügyeletes me-
teorológus szerint akkora volt a köd a csatornán, hogy a kontinens 
elszigetelődött...

Az amerikaiak is tisztelik a ködöt a maguk módján: a washingtoni 
külügyminisztériumot Foggy Bottom-nak, azaz ködös fenéknek be-
cézik. Washington D.C. egykori külvárosa, később az amerikai kül-
ügyminisztérium kerülete lett, akárcsak nálunk a Bem rakpart a hír-
lapi becenév. Node itt van ugye a híres Watergate épület, amelyet 
Nixon elnök lemondási botránya hozott be a köztudatba. Tényleg 
nagy lehetett a köd arrafelé: többször is...

El-elcsodálkoztam azokon az önjelölt szervdonorokon, akik idő-
ről-időre elhúztak mellettem, mert én 10 méternél tovább nem lát-
tam, reflektorral meg még annyit sem. Én nem ködlovagoknak hí-
vom őket, hanem szervdonoroknak s nagyon remélem, hogy a fejük 
azért nem volt ködös, mert valamikor a részeg embereket csúfol-
ták így. Csupán egy motoros akadt a vadul vágtatók között, azon se 
ködvágó sapka volt, hanem hála istennek bukósisak. Így legalább a 
feje egyben maradhat egy komolyabb ütközés után s könnyebb azo-
nosítani. Maradt az araszolás és szinte örültem hogy nincs garázs 
otthon, hadd akklimatizálódjék csak rendesen a járgány. Ezt is csak 
a régi vicc mondatta velem, amely szerint bitang sűrű ködben ara-
szolt egymást követve két autó. Amint elől levő hirtelen fékezett, a 
hátsó legott belefutott. Ordítva kiugrik a hátsó sofőr: - Miért kel-
lett minden ok nélkül hirtelen fékezni, maga őrült? – Minden ok 
nélkül? – vág vissza az első – Ha nem látná, az én autóm már a ga-
rázsban van!

Garázs nincs, kutya viszont van. Okosabb is mint az adomabeli: 
annak ugyanis akkora volt a köd, hogy meg kellett fordítani, mert 
egész nap befelé ugatott a házba.

 Czuczor Sándor

Fotó: Pászti György

Adó 1%
Kérjük városunk civil szervezeteit, hogy az SZJA 1% felajánlásról 
szóló felhívásunkhoz szervezetük aktuális adatait február 25-ig, 
az ismert e-mail címre szíveskedjenek elküldeni! Köszönjük! 

A szerkesztőbizottság



ALMÁDI ÚJSÁG 2016. februárKrónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 14 15Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Évada vagyon az kotsonyának
Alig ért véget a bejgli szezon, nyakunkon a kocsonyaszezon. Föl-

tett szándékom volt barátaim bejgli küldeményeit összehasonlítani 
némely boltok s cukrászdák kínálatával, de most hadd intézzem el 
annyival, hogy a barátaimé bejglibb, mint bármi bolti holmi. Dió-
sabb, mákosabb, mosolygósabb – egy szóval: bejglibb...

Egy tűzről pattant hölgy köszöntése térített el eredeti szándékom-
tól, aki az egyik áruház folyosóján, félúton lepett meg a sütemé-
nyek és nápolyik között. Bár fölöttébb fiatalnak látszott, de még 
emlékezett a múlt században írt kocsonyamagasztaló szösz-
szeneteimre. Mintha hájjal kenegettek volna, de ő még rá-
adásul meg is dicsért, sőt: hiányolta a folytatást. 

Kétszer nem lehet belelépni ugyanabba a folyóba, a gö-
rög filozófus, Hérakleitosz szerint, de a kocsonyáról azért 
illene még harmadszor is szót ejteni. Mi az hogy illene? 
Kulináris és morális kötelességem! Kulináris, azaz 
konyhaművészeti kötelesség, mert évek jön-
nek, évek múlnak, gyorsabban mint kel-
lene, de a kocsonyaszezon el nem évül. Az 
ember mindig újabbat olvas, hall, ráadá-
sul kóstol is. Még le sem ment a disznó-
hús áfája, de már szakmányban kezdték 
főzni a kocsonyát itt a lágy pannon dom-
bok között. Jómagam azért főzök ritkán, 
mert már hovatovább csak ketten esszük 
– enyhe kifejezés: zabáljuk –, ezt a földi 
gyönyörűséget. Kocsonyát főzni két sze-
mélyre meg képtelenség, még hatra is di-
étás próbálkozás. 

Már karácsony előtt beindult a kocso-
nyák áradata és valahogy természetesnek 
találom, ha férfi főzi. Nem mintha höl-
gyek nem tudnák megfőzni, de emberes 
adagokat, több mint húszat azért a férjek főznek, akik kicsire nem 
adnak. Node ha egy pince van tele velük, akkor az már természetes 
környezetét megőrző totális tájkép. Ilyenkor jön jól a tágas pince, 
mert balra a pálinkák vigyáznak rájuk, jobbról meg a borok vára-
koznak békésen a sorukra. Hogy néztek reám azok a kocsonyák? Le 
nem írható, de abban a pincében volt vagy húsz derék tál, ha nem 
több, mert nem számolással voltam elfoglalva, hanem célratörően 
beittam s beettem magam a tájkép közepébe.

Barátaim egymást überelik mennyiségben és minőségben egy-
aránt. Ha nem látom, nehezen hiszem el, pedig nem vagyok olyan 
kemény, kételkedő típus: 21 tányér kocsonya már nem fért el föld-
szinten, mert a háziasszony kicsinyég elszámolta magát, így aztán 
az emeleten gunnyasztottak békésen a polcokon, asztalon és széke-
ken s hovatovább a fali dísztányérok is sorra kerültek. Álmélkodá-
somat a rökönyödés váltotta fel, mert legott négy tányért a kezembe 
nyomtak, hogy segítsek már rajtuk: szeretnének közlekedni is vala-
hogy. Ez még hagyján, node nem diétás, lapos tányérokat kaptam, 
hanem régi kétemberes levesestányérokat. Csurig!

Alig habzsoltuk fel idősebb fiammal e földi javakat, amikor jön a 
telefon, hogy szeretem-e a kocsonyát? Szeretni, szeretem, válaszol-
tam hebegve, de éppen most fogyott el négy tányér, vallottam be pi-
hegve. Hű de jó, hű de jó – lelkendezett a barátom bájos felesége –, 
mert képzeld el a férjem nem tud megbirkózni azzal a 25 tányérral, 
amit főztem. Tudod egy picinykét elszámoltam magamat, de vétek 
lenne kidobni, no meg a szomszédok is vonakodnak már. Az ösz-
szes! Ugye elfogadsz négy tányérkával? Tudod, csak azért kérdem 
mert a férjem már úton van feléd. Hát, meg is jött. Ezúttal nem 
motorral, mert azon nem fért volna el, így aztán az autó saroglyá-

Tavalyi ködfoszlatás 
Alig egy évre rá, hogy megszülettem, egy Vincent Schaefer 

nevű bátor amerikai meteorológus a repülőgépével szárazjeget 
szórt szét a középmagas felhőkben és legott havazni kezdett. 
Nem mindenütt - csak ott, ahová szórta. Alig 40 év múltán már 
ezt használták a ködoszlatásra is. Igaz, hogy azóta jégképző mag-
vaknak nevezik a szárazjeget a szakértők, de a módszer bevált. 
Az egyetlen gond ezzel a cloud seeding módszerrel csak az, hogy 
legalább mínusz tíz-tizenöt foknak kell lenni a magvak elhin-
tésénél. Amikor ezeket a sorokat írtam bitang sűrű köd volt az 
egész országban, különösen a Bakonyban, de azzal riogattak a 
meteorológusok, hogy új év első napján akár mínusz tíz is lehet, 
amelytől a köd viszont eltűnik.

Az országos köd különösen a Bakonyban volt majdnem ta-
pintható, amikor hazafelé vágtattam volna Tapolcáról, de még 
az ötven kilométeres belvárosi csúcssebességet sem sikerült el-
érnem. Énekelhettem volna, hogy Köd előttem, köd utánam, an-
golul meg eldúdolhattam volna a Foggy, Foggy Dew népdalt, de 
inkább a vezetésre koncentráltam. Azért Arany János csak be-
ugrott: nekem az emlékezetembe, korábban meg éppen ő egy 
James Macpherson nevű skót hamisítónak, aki Osszián néven 
költött hősi múltat. „Jer Osszián, ködös, homályos énekeddel, 
mert fájna most a felhőtlen ég.” Nos, nagyon nem osztottam a 
költőóriás véleményét...

A régi londoni köd járt inkább az eszemben, amit pea soup-nak, 
azaz borsóleves ködnek hívtak, mert az utcán úgy bukkantak elő a 
fejek mint a borsószemek a levesben. Ez is csak addig tartott, amíg 
be nem tiltották a széntüzelést, az meg még a múlt század 70-es éve-
iben megtörtént. Így aztán a kifejezés megmaradt, de jobbára al-
gás úszómedencékre használják. A köd azért egy időjárás-jelentés-

ja volt tele. Tele, mert nem ám kórházi kímélő adagok voltak a „tá-
nyérkákon”, amelyeket inkább öblös rekeszeknek saccoltam elsőre. 
Nem rekeszek voltak azért, hanem kemény papírlapokkal profin el-
választott nagytányérok egy bitang nagy szatyorban. Nem is sérül-
tek meg a zötyögős úton, de szerintem azért remegtek a boldogság-
tól, hogy befogadom őket. Most amikor e sorokat írom, még van 
két tányér. A fiam valahogy nem ér rá velem foglalkozni, de hogy 
kap belőle az biztos!

Morális kötelességem is megemlékezni a kocsonyáról, mert az 
„ántivilágban” főleg az került a kocsonyába, amit nem lehetett be-
lesuvasztani a hurkákba meg a kolbászokba. Most meg nem lef-
fedt fülek és csenevész farkak lapítanak a tányérokban a szottyadt 
bőrkék társaságában, hanem szelet húsok. Azok se aszténiás szele-

tek ám, hanem meglett, molett darabok. Össze is ment a 
nadrágom az utóbbi napokban, helyesebben 

a nadrágaim, mert az egyik elkaphatta a 
zsugorodást a másiktól. Hja, ezek a zeger-
nyés idők...

Erkölcsi kötelességem azért is írni, mert 
a múlt század vége felé egy rögtönzött ko-
csonya térképet vázoltam fel kies kisvá-
rosunkról, ahol kitüntetett helyet kaptak 
azok az utcák, ahol a csúcskocsonyák ké-
szültek. Jelentem: ki kell egészítenem azt 
a térképet. Az Erkel-Bartók-Szabadság-
Rákóczi-Kisberényi út és a Géza köz ha-
tos fogata mellé szorosan felzárkózott az 
Árpád utca és a Vécsey köz, hacsak ki nem 
felejtettem valamelyik csúcskocsonya ké-
szítő helyet a határtalan habzsolásomban.

Kitörő örömmel olvastam valahol, 
hogy a Délvidéken a januárt kocsonyák 
havának mondják. Tudnak valami fonto-

sat azok az emberek és azt hiszem lényeglátók. Nem is vesztegetném 
az időt arra, hogy mit tegyünk arra a remegő kocsonyára, ha már 
a kezünk ügyébe kerül mert a lilahagymánál, ecetes tormánál és a 
kétszer csípős bogyiszlai paprikánál fontosabbnak vélem, hogy mit 
igyunk előtte, no meg mit igyunk utána? Nem akarok senkit sem 
izomból befolyásolni, de ha eddig még nem tette volna, akkor kö-
szöntse a kocsonyát egy kupica helybéli galagonyapálinkával és utá-
na pedig hosszan búcsúztassa csopaki olaszrizlinggel...

Nem folytatom, mert ha Borbás Marcsi netán neszét veszi az it-
teni kocsonyakultusznak, akkor nem Miskolcra megy, hanem tüs-
tént kiszáll hozzánk harmadjára is. Az a pinkóci-szelet és a sült ke-
szeg már úgyis belopta magát a szívébe. Talán csak neki nem vitt 
még kocsonya költeményt a székesfővárosba egyik örökmozgó ba-
rátunk, aki télidőben húsz tányér nélkül föl sem megy a székesfővá-
rosi rokonokhoz.

Amikor a cikk végénél jártam, jött egy újabb telefon tündéri ba-
rátom Budataváról jelezte, hogy öt tányér kocsonyát főzött. Behoz-
ná a belvárosba egy boltba, mert a hegyre nem tudja fölcipelni. Mi-
után egy eszeveszett rikkantást eresztettem el, letett róla. Köszönöm 
neki! Czuczor Sándor
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Városgondnokság hirdetményei 
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Meyer citromos tartelette
Januártól kb. február végéig kerül be a zöldségesekhez a Meyer 

citrom, és eddig egyetlen olyan helyet láttam, ahol tudták, hogy 
mi ez, és ki is írták, a többség nincs vele tisztában, hogy milyen 
„celebcitromot” árulnak, amikor ilyen szállítmány érkezik. Biztos ti is 
találkoztatok már vele, vagy véletlenül vettetek. Teljesen egyértelmű-
en megkülönböztethető a sima citromtól. A Meyer citrom valószínű-
leg a citrom és a narancs természetes hibridje, erről árulkodik a kül-
seje is: narancssárgába hajló élénksárga színű, kere-
kebb és simább héjú, mint a hagyományos citrom, 
de a citromhoz hasonlóan kicsit csúcsosodik a két 
vége. A héja, sokkal vékonyabb és puhább, mint a 
citromé, és nagyon lédús. Ha pedig a jellegzetes fű-
szeres illatát is megérezzük, biztosak lehetünk, hogy 
a Meyer citrommal van dolgunk. Az íze elképesz-
tően izgalmas, fűszeres, nem annyira savanyú, mint 
a hagyományos citrom, kicsit édeskésebb, de a na-
rancsnál mégis savanykásabb. 

A nevét Frank Nicholas Meyerről kapta, aki az 
Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma 
megbízásából 1905-ben Ázsiába utazott, hogy új 
növényfajokat keressen és telepítsen be az Egye-
sült Államokba. Összesen 2500 növényfajt gyűj-
tött össze és honosított meg, ezek között volt az ő 
tiszteletére elnevezett citromfajta is.

Ha sikerül Meyer citromra bukkannotok, érdemes a klasszikus 
angol citromkrémet, a lemon curd-öt kipróbálni. Az eredetileg fa-
nyar, savanykás citromkrémben nagyon jól érvényesül a Meyer cit-
rom kicsit édeskés, fűszeres íze! Tölthetitek puha piskótatekercsbe, 
de isteni lesz omlós tésztából készült pitében is, vagy, ahogy most 

készítettem el, kis piteformákban!
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 6 dkg porcukor, 15 dkg hi-

deg vaj, 1 tojássárgája. Lemon curd-hoz (az angol citromkrém): 3 
db Meyer citrom, 3 tojás, 15 dkg cukor, 15 dkg vaj. A meringuehoz-
hoz (tojásfehérjehab): 4 tojásfehérje, 4–5 ek cukor, 1 ek. étkezési ke-
ményítő, 1 ek. étkezési ecet.

Elkészítés: a tészta hozzávalóiból tésztát gyúrtam, folpackba te-
kertem és 30 percre hűtőbe dugtam. Kinyújtottam 3 mm vastagra 

és kiszaggattam a forma méretének megfelelően. 8 
db mini tortaformát (8 cm) kivajaztam,és belela-
pogattam a tésztakorongokat. Sütőpapírral kibélel-
tem, száraz babbal megszórtam és 200 fokra előme-
legített sütőben 10 percig sütöttem, majd levettem 
a babot és a papírt és még 5 percig sütöttem. Le-
mond curd: a citromokat jól megmossuk, a citro-
mok levét kinyomjuk, leszűrjük, hogy magok ne ke-
rüljenek bele. A tojásokat a cukorral habosra felver-
jük, hozzáöntjük a citromot és a megolvasztott, va-
jat. Egy lábasba téve a tűzhelyre tesszük (nálam gáz) 
és legalacsonyabb fokozaton állandó keverés mellett 
besűrítjük. 

Megtöltöttem a formákat a lemon curd-al. A to-
jásfehérjét felvertem, közben lassan adagoltam a 
cukrot. A keményítőt és az ecetet összekevertem 
és a habhoz adtam, addig vertem, amíg kemény 

nem lett. (ez fontos!) Habzsákba töltöttem és csillag lyukú csővel rá-
nyomtam a habot a tortácskákra. Bármilyen formát rajzolhatunk a 
tetejére. 230 fokon előmelegített sütőbe tettem 5 percre, ezalatt szé-
pen megbarnultak. Jó étvágyat! 

 Szebényi Éva http://sutisdobozom.cafeblog.hu

Ha azt írom, hogy egy balatonalmá-
di fiatalember olimpiai szintet teljesített, 
akkor ön, kedves olvasó, milyen sportág-
ra gondol? Biztos eszébe jut a vitorlázás, 
az úszás, vagy bármi egyéb a több, mint 
harminc versenyszámot tartalmazó olim-
piai játékokból. Valószínű, hogy egy ba-
latoni srác esetében velem együtt önnek 
is utolsóként jutna eszébe a sífutás. 

Hacsak nem ismeri Kónya Ádámot, 
aki már a veszprémi Vetési Albert Gim-
názium tanulójaként is keményen spor-
tolt, és remek eredményeket ért el atlé-
tikában.

Ádámot mindig is a nagy kitartást 
igénylő sportok érdekelték, ezért amikor 
tanulmányait nyelvtanulás céljából egy 
ausztriai sportiskolában folytatta, kipró-
bálta a téli sportok királynőjeként is em-
legetett sífutást. 

Már a schladmingi iskola felvételi vizsgá-
inál – aminek része volt a sífutás is –, feltűnt 
a tehetsége. Azóta sok hó hullott a nemzet-
közi pályákra, Ádám már a felnőtt váloga-
tott tagja annak ellenére, hogy hazánkból 
nem mindennapi dolog nemzetközi élme-
zőnybe kerülni egy téli sportágban. 

Ádám leérettségizett, és sikert si-
kerre halmozva egyelőre kizárólag a 
sportnak él. Egyetemre majd az olim-
pia éve után iratkozik be, hiszen az ő 
szoros időbeosztásával nem lenne ide-
je tanulni, de még a vizsgaidőszako-
kat sem tudná betartani. Neki most 
az erőnléti és pszichés felkészülés, az 
edzés és a versenyeken való részvétel a 
munka és a tanulás. A cikk írásakor –
ami írásbeli kérdések és válaszok soro-
zatával készülhetett el –, Saalfeldenbe 
készül az osztrák bajnokságra Szabó 
László edzővel és Rudin Denisszel, aki 
a Magyar Sí Szövetség jóvoltából segí-
ti őt a szezonban. 

A szülői házban is ritka vendég, a csa-
lád novembertől márciusig csak napok-
ra látja, nyáron esetleg néhány hétre, és 
ez még remélhetőleg évekig így is marad. 

Az élsport már csak ilyen. Áldozatot, 
kitartást, önfegyelmet és lemondást kö-
vetel, de a cél, a 2018-as téli olimpián 
való eredményes részvétel sem minden-
napi. További sikereket kívánunk, és vá-
runk haza nyáron, Ádám!

  Szolga Mária

A babajelnyelv a kisbabák és a szüleik életét megkönnyítő mód-
szer, mely az egymás közti kommunikációt teszi hatékonyabbá a 
preverbális időszakban vagyis, amikor még a kisbaba nem tud be-
szélni. A kisbabák értelmi fejlődése sokkal gyorsabban fejlődik, sok-
kal többet tudnak és értenek, mint amennyit meg tudnak velünk 
osztani az első években. 8–18 hónapos kor között nagy mennyisé-
gű passzív szókincs halmozódik fel a buksijukban, melyet a haté-
kony beszéd hiánya végett a babajeleléssel könnyedén kifejezhet-
nek. A játékos körülmények között, és beszélő környezetben be-
vezetett babajelek segítségével a kisbabák képesek sírás és nyű-
gös mutogatás helyett tudatosan, a babajelek segítségével közöl-
ni igényeiket és a gondolataikat. A babajelelés csökkenti a meg 
nem értettség és a félreértések miatti hisztik és nyűgös viselkedé-
sek számát. Gyermek és szülő közti kapcsolatot harmonikusabbá 
teszi. Egy babajelelő 12 hónapos picurka képes akár már 30–60 
szónak a jelével kommunikálni, mely a hatékonyabb beszéd ki-
alakulásáig folyamatosan növekszik a mondanivaló számával.  
A hangokkal, sírással, mimikával és a testbeszéddel kommunikáló 
kisbabáknak nem idegen a gesztusokkal való kommunikáció, hiszen 
ők maguk is használnak saját jeleket, melyeket tőlünk lesnek el (pl.: 
gyere ide, forró az étel, vegyél fel, csüccs ide stb.). A babajelnyelv ezt 
az ösztönös gesztikulálási hajlamot segíti és egy ingergazdag beszé-
lő környezetet teremtve eszközt biztosít erre az időszakra a nem be-
szélő kisbaba számára. Minden kisgyermekes szülő megtanítja inte-

getni és puszit dobni a gyermekét, akkor miért ne lehetne rávezetni, 
hogy hogyan mutassa a baba, ha tejet szeretne, ha fáj valamije, vagy 
ha plüss katicát kéri a polc tetejéről? A módszer többek között segí-
ti a beszédértést, a beszédészlelést, fejleszti a figyelmet, és a memó-
riát. Segíti a vizuálisan megerősített szavak jelentésének gyorsabb 
megértését és azok beépülését. A gyermek önértékelése, önbizalma 
pozitívabb irányba fejlődik. Segít a szülőnek jobban megismerni a 
gyermeke világát, érdeklődését, igényeit A leglényegesebb előnye, 
hogy harmonikusabb szülő gyermek viszonyt eredményez. Tévedés 
az gondolni, hogy a kézjelek használata gátolja a beszédfejlődést, hi-
szen a kommunikációs szándék erősítése a kezdetektől fogva bizto-
sított a gyermek számára, amivel még erősítve van benne az is, hogy 
fontos és számit, amit mond. Az auditiv ingerek mellett a vizuá-
lis és a mozgással járó ingerek több idegi kapcsolódást hoznak létre 
az agyban, ami fejlesztő hatással van rá. A beszéd elindulásakor na-
gyobb szókinccsel rendelkezik és választékosabban kezd el beszélni. 
Megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél azonnali eredményt lehet 
elérni és beszédindító hatása van. Akkor is nagy segítség a babajele-
lés, ha már mond néhány szót a baba, hiszen a babák néhány szó ki-
mondásánál többre képesek, és ha van megfelelő eszköze, akkor an-
nál többet akar majd mondani.

A február 19-én tartandó baba-mama klub meghívott vendége a 
városunkban élő Fizl Kata babajelnyelv oktató, aki a módszerről fog 
mesélni az érdeklődőknek.  FK 

Karate bajnokság
A 2015. év utolsó versenye az Egerben megrendezésre ke-

rült Shotokan Karate Magyar Bajnokság volt. Az SKDUN évzá-
ró eseményén, 2015. decembere 19-én, a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do Sportegyesület tizenkét versenyzővel vett részt. Az Almá-
di karatékák ismét nagyon szépen szerepeltek. A 280 fős versenyről 
húsz éremmel érkeztek haza. 

Herczeg Boglárka egyéni kata (formagyakorlat) arany érem, 
Farkas Bence egyéni kata arany érem; egyéni kumite (küzdelem) 
ezüst érem, Kiss Maja egyéni kata arany érem, egyéni kumite 
bronz érem, Rézmüves Ádám egyéni kumite bronz érem, Pahola 
Eszter egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni 
kata bronz érem, egyéni kumite ezüst érem, Szabó Natália egyé-
ni kumite ezüst érem, Kiss Márkó egyéni kata ezüst érem, Varga 
Orsolya egyéni kata bronz érem; egyéni kumite bronz érem. Csa-
pat kata bronz érem Szombathelyi Klaudia, Gondos Dávid, Kiss 
Márkó. Csapat kumite ezüst érem, Szombathelyi Klaudia, Szabó 
Natália, Kácsór Andrea.

Minden versenyzőnek gratulálunk az egész éves szorgalmas mun-
káért. Készülünk az újabb kihívásokra, az idei év Diákolimpiájára, 
Európa- és Világbajnokságára.

Edzéseinkre folyamatosan lehet jelentkezni. Helye: Balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium. Ideje: Kedd 17.00 és Csütörtök 

17.00 óra. Edző: Sensei Rézmüves Miklós 5. dan, Tel.: 06-20-234-
2928, e-mail.: rezmuvesmiklos50@gmail.com.

Kónya Ádám, a balatoni síbajnok Meghallgatod, vagy megvárod, míg megtanul beszélni? 

ALMÁDI ÚJSÁG 2016. február

Gondos Dávid, Rézmüves Miklós, Kiss Márkó, Rézmüves Ádám, 
Varga Orsolya, Szabó Natália, Kiss Maja, Pahola Eszter, Szombat-
helyi Klaudia, Kácsór Andrea, Sensei Rézmüves Miklós, Rézmüves 
Mónika

Fotó: Szebényi Éva
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Meyer citromos tartelette
Januártól kb. február végéig kerül be a zöldségesekhez a Meyer 

citrom, és eddig egyetlen olyan helyet láttam, ahol tudták, hogy 
mi ez, és ki is írták, a többség nincs vele tisztában, hogy milyen 
„celebcitromot” árulnak, amikor ilyen szállítmány érkezik. Biztos ti is 
találkoztatok már vele, vagy véletlenül vettetek. Teljesen egyértelmű-
en megkülönböztethető a sima citromtól. A Meyer citrom valószínű-
leg a citrom és a narancs természetes hibridje, erről árulkodik a kül-
seje is: narancssárgába hajló élénksárga színű, kere-
kebb és simább héjú, mint a hagyományos citrom, 
de a citromhoz hasonlóan kicsit csúcsosodik a két 
vége. A héja, sokkal vékonyabb és puhább, mint a 
citromé, és nagyon lédús. Ha pedig a jellegzetes fű-
szeres illatát is megérezzük, biztosak lehetünk, hogy 
a Meyer citrommal van dolgunk. Az íze elképesz-
tően izgalmas, fűszeres, nem annyira savanyú, mint 
a hagyományos citrom, kicsit édeskésebb, de a na-
rancsnál mégis savanykásabb. 

A nevét Frank Nicholas Meyerről kapta, aki az 
Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériuma 
megbízásából 1905-ben Ázsiába utazott, hogy új 
növényfajokat keressen és telepítsen be az Egye-
sült Államokba. Összesen 2500 növényfajt gyűj-
tött össze és honosított meg, ezek között volt az ő 
tiszteletére elnevezett citromfajta is.

Ha sikerül Meyer citromra bukkannotok, érdemes a klasszikus 
angol citromkrémet, a lemon curd-öt kipróbálni. Az eredetileg fa-
nyar, savanykás citromkrémben nagyon jól érvényesül a Meyer cit-
rom kicsit édeskés, fűszeres íze! Tölthetitek puha piskótatekercsbe, 
de isteni lesz omlós tésztából készült pitében is, vagy, ahogy most 

készítettem el, kis piteformákban!
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg liszt, 6 dkg porcukor, 15 dkg hi-

deg vaj, 1 tojássárgája. Lemon curd-hoz (az angol citromkrém): 3 
db Meyer citrom, 3 tojás, 15 dkg cukor, 15 dkg vaj. A meringuehoz-
hoz (tojásfehérjehab): 4 tojásfehérje, 4–5 ek cukor, 1 ek. étkezési ke-
ményítő, 1 ek. étkezési ecet.

Elkészítés: a tészta hozzávalóiból tésztát gyúrtam, folpackba te-
kertem és 30 percre hűtőbe dugtam. Kinyújtottam 3 mm vastagra 

és kiszaggattam a forma méretének megfelelően. 8 
db mini tortaformát (8 cm) kivajaztam,és belela-
pogattam a tésztakorongokat. Sütőpapírral kibélel-
tem, száraz babbal megszórtam és 200 fokra előme-
legített sütőben 10 percig sütöttem, majd levettem 
a babot és a papírt és még 5 percig sütöttem. Le-
mond curd: a citromokat jól megmossuk, a citro-
mok levét kinyomjuk, leszűrjük, hogy magok ne ke-
rüljenek bele. A tojásokat a cukorral habosra felver-
jük, hozzáöntjük a citromot és a megolvasztott, va-
jat. Egy lábasba téve a tűzhelyre tesszük (nálam gáz) 
és legalacsonyabb fokozaton állandó keverés mellett 
besűrítjük. 

Megtöltöttem a formákat a lemon curd-al. A to-
jásfehérjét felvertem, közben lassan adagoltam a 
cukrot. A keményítőt és az ecetet összekevertem 
és a habhoz adtam, addig vertem, amíg kemény 

nem lett. (ez fontos!) Habzsákba töltöttem és csillag lyukú csővel rá-
nyomtam a habot a tortácskákra. Bármilyen formát rajzolhatunk a 
tetejére. 230 fokon előmelegített sütőbe tettem 5 percre, ezalatt szé-
pen megbarnultak. Jó étvágyat! 

 Szebényi Éva http://sutisdobozom.cafeblog.hu

Ha azt írom, hogy egy balatonalmá-
di fiatalember olimpiai szintet teljesített, 
akkor ön, kedves olvasó, milyen sportág-
ra gondol? Biztos eszébe jut a vitorlázás, 
az úszás, vagy bármi egyéb a több, mint 
harminc versenyszámot tartalmazó olim-
piai játékokból. Valószínű, hogy egy ba-
latoni srác esetében velem együtt önnek 
is utolsóként jutna eszébe a sífutás. 

Hacsak nem ismeri Kónya Ádámot, 
aki már a veszprémi Vetési Albert Gim-
názium tanulójaként is keményen spor-
tolt, és remek eredményeket ért el atlé-
tikában.

Ádámot mindig is a nagy kitartást 
igénylő sportok érdekelték, ezért amikor 
tanulmányait nyelvtanulás céljából egy 
ausztriai sportiskolában folytatta, kipró-
bálta a téli sportok királynőjeként is em-
legetett sífutást. 

Már a schladmingi iskola felvételi vizsgá-
inál – aminek része volt a sífutás is –, feltűnt 
a tehetsége. Azóta sok hó hullott a nemzet-
közi pályákra, Ádám már a felnőtt váloga-
tott tagja annak ellenére, hogy hazánkból 
nem mindennapi dolog nemzetközi élme-
zőnybe kerülni egy téli sportágban. 

Ádám leérettségizett, és sikert si-
kerre halmozva egyelőre kizárólag a 
sportnak él. Egyetemre majd az olim-
pia éve után iratkozik be, hiszen az ő 
szoros időbeosztásával nem lenne ide-
je tanulni, de még a vizsgaidőszako-
kat sem tudná betartani. Neki most 
az erőnléti és pszichés felkészülés, az 
edzés és a versenyeken való részvétel a 
munka és a tanulás. A cikk írásakor –
ami írásbeli kérdések és válaszok soro-
zatával készülhetett el –, Saalfeldenbe 
készül az osztrák bajnokságra Szabó 
László edzővel és Rudin Denisszel, aki 
a Magyar Sí Szövetség jóvoltából segí-
ti őt a szezonban. 

A szülői házban is ritka vendég, a csa-
lád novembertől márciusig csak napok-
ra látja, nyáron esetleg néhány hétre, és 
ez még remélhetőleg évekig így is marad. 

Az élsport már csak ilyen. Áldozatot, 
kitartást, önfegyelmet és lemondást kö-
vetel, de a cél, a 2018-as téli olimpián 
való eredményes részvétel sem minden-
napi. További sikereket kívánunk, és vá-
runk haza nyáron, Ádám!

  Szolga Mária

A babajelnyelv a kisbabák és a szüleik életét megkönnyítő mód-
szer, mely az egymás közti kommunikációt teszi hatékonyabbá a 
preverbális időszakban vagyis, amikor még a kisbaba nem tud be-
szélni. A kisbabák értelmi fejlődése sokkal gyorsabban fejlődik, sok-
kal többet tudnak és értenek, mint amennyit meg tudnak velünk 
osztani az első években. 8–18 hónapos kor között nagy mennyisé-
gű passzív szókincs halmozódik fel a buksijukban, melyet a haté-
kony beszéd hiánya végett a babajeleléssel könnyedén kifejezhet-
nek. A játékos körülmények között, és beszélő környezetben be-
vezetett babajelek segítségével a kisbabák képesek sírás és nyű-
gös mutogatás helyett tudatosan, a babajelek segítségével közöl-
ni igényeiket és a gondolataikat. A babajelelés csökkenti a meg 
nem értettség és a félreértések miatti hisztik és nyűgös viselkedé-
sek számát. Gyermek és szülő közti kapcsolatot harmonikusabbá 
teszi. Egy babajelelő 12 hónapos picurka képes akár már 30–60 
szónak a jelével kommunikálni, mely a hatékonyabb beszéd ki-
alakulásáig folyamatosan növekszik a mondanivaló számával.  
A hangokkal, sírással, mimikával és a testbeszéddel kommunikáló 
kisbabáknak nem idegen a gesztusokkal való kommunikáció, hiszen 
ők maguk is használnak saját jeleket, melyeket tőlünk lesnek el (pl.: 
gyere ide, forró az étel, vegyél fel, csüccs ide stb.). A babajelnyelv ezt 
az ösztönös gesztikulálási hajlamot segíti és egy ingergazdag beszé-
lő környezetet teremtve eszközt biztosít erre az időszakra a nem be-
szélő kisbaba számára. Minden kisgyermekes szülő megtanítja inte-

getni és puszit dobni a gyermekét, akkor miért ne lehetne rávezetni, 
hogy hogyan mutassa a baba, ha tejet szeretne, ha fáj valamije, vagy 
ha plüss katicát kéri a polc tetejéről? A módszer többek között segí-
ti a beszédértést, a beszédészlelést, fejleszti a figyelmet, és a memó-
riát. Segíti a vizuálisan megerősített szavak jelentésének gyorsabb 
megértését és azok beépülését. A gyermek önértékelése, önbizalma 
pozitívabb irányba fejlődik. Segít a szülőnek jobban megismerni a 
gyermeke világát, érdeklődését, igényeit A leglényegesebb előnye, 
hogy harmonikusabb szülő gyermek viszonyt eredményez. Tévedés 
az gondolni, hogy a kézjelek használata gátolja a beszédfejlődést, hi-
szen a kommunikációs szándék erősítése a kezdetektől fogva bizto-
sított a gyermek számára, amivel még erősítve van benne az is, hogy 
fontos és számit, amit mond. Az auditiv ingerek mellett a vizuá-
lis és a mozgással járó ingerek több idegi kapcsolódást hoznak létre 
az agyban, ami fejlesztő hatással van rá. A beszéd elindulásakor na-
gyobb szókinccsel rendelkezik és választékosabban kezd el beszélni. 
Megkésett beszédfejlődésű gyermekeknél azonnali eredményt lehet 
elérni és beszédindító hatása van. Akkor is nagy segítség a babajele-
lés, ha már mond néhány szót a baba, hiszen a babák néhány szó ki-
mondásánál többre képesek, és ha van megfelelő eszköze, akkor an-
nál többet akar majd mondani.

A február 19-én tartandó baba-mama klub meghívott vendége a 
városunkban élő Fizl Kata babajelnyelv oktató, aki a módszerről fog 
mesélni az érdeklődőknek.  FK 

Karate bajnokság
A 2015. év utolsó versenye az Egerben megrendezésre ke-

rült Shotokan Karate Magyar Bajnokság volt. Az SKDUN évzá-
ró eseményén, 2015. decembere 19-én, a Balatonalmádi Shotokan 
Karate-Do Sportegyesület tizenkét versenyzővel vett részt. Az Almá-
di karatékák ismét nagyon szépen szerepeltek. A 280 fős versenyről 
húsz éremmel érkeztek haza. 

Herczeg Boglárka egyéni kata (formagyakorlat) arany érem, 
Farkas Bence egyéni kata arany érem; egyéni kumite (küzdelem) 
ezüst érem, Kiss Maja egyéni kata arany érem, egyéni kumite 
bronz érem, Rézmüves Ádám egyéni kumite bronz érem, Pahola 
Eszter egyéni kumite bronz érem, Szombathelyi Klaudia egyéni 
kata bronz érem, egyéni kumite ezüst érem, Szabó Natália egyé-
ni kumite ezüst érem, Kiss Márkó egyéni kata ezüst érem, Varga 
Orsolya egyéni kata bronz érem; egyéni kumite bronz érem. Csa-
pat kata bronz érem Szombathelyi Klaudia, Gondos Dávid, Kiss 
Márkó. Csapat kumite ezüst érem, Szombathelyi Klaudia, Szabó 
Natália, Kácsór Andrea.

Minden versenyzőnek gratulálunk az egész éves szorgalmas mun-
káért. Készülünk az újabb kihívásokra, az idei év Diákolimpiájára, 
Európa- és Világbajnokságára.

Edzéseinkre folyamatosan lehet jelentkezni. Helye: Balatonal-
mádi Kéttannyelvű Gimnázium. Ideje: Kedd 17.00 és Csütörtök 

17.00 óra. Edző: Sensei Rézmüves Miklós 5. dan, Tel.: 06-20-234-
2928, e-mail.: rezmuvesmiklos50@gmail.com.

Kónya Ádám, a balatoni síbajnok Meghallgatod, vagy megvárod, míg megtanul beszélni? 
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Gondos Dávid, Rézmüves Miklós, Kiss Márkó, Rézmüves Ádám, 
Varga Orsolya, Szabó Natália, Kiss Maja, Pahola Eszter, Szombat-
helyi Klaudia, Kácsór Andrea, Sensei Rézmüves Miklós, Rézmüves 
Mónika

Fotó: Szebényi Éva



Krónika Krónika

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 18 19Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Mindenki „netezik”!
Ma már az internet életünk szerves részét képezi. Így van ezzel 

mindenki, akár használója a világhálónak, akár nem. Azok a hi-
vatalok, amelyekben az ország bármely részében lehet ügyet intéz-
ni, hálózatban működnek: okmányirodák, adóhivatalok, rendőrség, 
pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes és a nem min-
denki számára nyilvános adatok védelme az ő esetükben kiemelt je-
lentőségű.

Ma már a civil szféra, a hétköznapi emberek életének is része 
a netezés. A kapcsolattartás, az információszerzés, vásárlás, társ-
keresés, szolgáltató keresés, kutatás, iskolai dolgozatokhoz anyag-
gyűjtés, egyre több ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egyszerű bön-
gészés színtere a világháló. És pontosan azért, mert életünk min-
den területét érinti fontos, hogy betartsuk a használatának alap-
vető szabályait.

Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos, a saját személyes 
adatainkkal való bánásmód is nagy figyelmet igényel! A közössé-
gi oldalakon közzétett minden információ, születési dátum, tele-
fonszám, lakcím, e-mail cím, kép, megosztás, hozzászólás személyes 
adatnak bizonyul. Közzétételével saját magunkat szolgáltatjuk ki az 
adatainkkal visszaélni akaró személyeknek. 

A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékokban, de 
bármilyen oldalon létesített fiók hozzáférési adatai csak és kizárólag 
a felhasználóra tartoznak. Sem barátnak, sem barátnőnek, házas-
társnak, ismerősnek nem adjuk meg! Ezzel megelőzhető a visszaélés, 
amelyre egy-egy szakítás után bizony gyakran van példa. 

A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különö-
sen védett adatok, hiszen azok idegen által történő felhasználá-
sa komoly anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek sohasem kér-
nek adat egyeztetést e-mailben, csak személyesen! Ez az úgyneve-
zett adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel ada-
tokat tudnak gyűjteni rólunk, ezért is fontos a saját adataink vé-
delme, és ezért is szabályozzák szigorúan (adatvédelmi törvény) 
az adatkezelő hivatalok, cégek, intézmények ilyen irányú tevé-
kenységét. 

Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!
Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhatjuk, ki van a „vonal” má-

sik végén! Ne higgyük el feltétlenül a megadott adatokat, mert ha-
mis profilt létrehozni pontosan annyi idő, mint egy valódit! Adat-
halászok egyik fő módszere!

Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásároljunk. Soha ne utal-
juk át előre az összeget! Postai utánvéttel vásároljunk! Minden 
évben nő azon bűntető eljárásoknak a száma, amelyben az inter-
netes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem érkezett meg 
a termék, vagy nem a megállapodott, esetleg rosszabb minőségű 
termék érkezett. Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem volt. 
A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a sze-
mélyes találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy tisztességes 
üzlet kötessen.

Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással lehet csak egy oldalt 
megnézni, amögött általában adathalász szándék húzódik. Soha 
nem a film, cikk vagy fotó megnézésére kattintunk, hanem enge-
délyt adunk az adatain felhasználására. Ezt követően kapjuk a ren-
geteg reklámot tartalmazó levelet az e-mail címünkre. Gyermekek 
által látogatott oldalakat kísérjük figyelemmel a káros hatások elke-
rülése érdekében. Tudjunk róla. 

Információszerzés, hírolvasás: kezeljük fenntartásokkal a megje-
lenő tartalmakat. Senki nem garantálja, hogy az úgy igaz, ahogy 
leírták. Szélsőséges gondolatokkal, egymásnak ellentmondó taná-
csokkal

Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat úgy, mint a bankkártya 
PIN kódját, senkinek ne adjuk meg, rendszeresen változtassuk. Ez-
zel tudjuk kivédeni a számlánkhoz illetéktelen személy hozzáférését.

Szabályok a közösségi oldalak használatára, nemcsak fiataloknak! 
Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen ha-
tással vannak szavaid, az általad küldött képek másokra, ezért fon-
tos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/
küldesz másoknak.

Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy je-
lentheted, aki kellemetlenül viselkedik. Ne vágj vissza, ne válaszolj 
haragból! Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan menthe-
ted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 

Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben 
megbízol. Kérj segítséget! Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit 
zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy érez-
néd magad, ha senki nem állna melléd?

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón! És hogy 
senki ne váljon áldozattá, óvatosságra intek mindenkit!

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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ta a bauxitból, a mintavételt meg kellett ismételni, a fúrólyukat újra 
kellett fúrni. Az évtizedek során azonban a fúrási technika és tech-
nológia oda fejlődött, hogy nem okozott gondot a szigorú magki-
hozatal elérése. 

Ezekről a fejlesztésekről számolunk be a következőkben. A 
Baxitkutató Vállalat megalakulásakor a fúróberendezés park házi 
gyártású, helyi szokások szerint kialakított különböző helyek-
ről beszerzett fúróberendezésekből állt. A legnagyobb számban a 
Crealius-rendszerű (zömében MY-40), nehéz fizikai munkát igény-
lő, kézi előtolású magfúró berendezések üzemeltek, melyeknél még 
a fúrómester saját erejével nyomta a fúrókoronát a lyuktalpra, illet-
ve emelte meg a fúrószerszámot. A fúróberendezések szalagmene-
tes, közcsavaros fúrócsöveket és kezdetleges, egyszerű, korszerűtlen 
technológiát alkalmaztak. 

A 60-as évek közepére a fúrógéppark teljes egészében lecserélő-
dött a Zif típusú szovjet gyártmányú gépcsalád tagjaira, ahol az elő-
tolás már hidraulika hengerekkel történt, annak nagyságát fojtósze-
leppel be lehetett állítani, a rendszer nyomását pedig nyomásmérő 
műszerrel ellenőrizni. A szovjet gyártmányú fúrócsöveket erősebb 
kivitelben, kúpos menettel rendelkező kapcsolós változatban alkal-
mazták. A fúrógépek korszerűsítése mellett azonban a keményfém 
betétes fúrókoronákra és az egyszerű, szimplafalú magcsövekre épü-
lő magfúrási technológia már nem érte el szükséges magkihozata-
li értékeket, ezért saját tervezésű és a központi gépműhelyben gyár-
tott kettős falú magcsövek alkalmazására került sor. A jelentős fizi-
kai munkát csökkentő, termelékenyebb Zif fúróberendezések azon-
ban még mechanikus hajtású gépek voltak, rövid, szakaszos előtolá-
si hosszal, működéssel. A termelékenység további növelése a fúrási 
technológia, fúrási eszközök újabb korszerűsítését igényelte.

Az 1970-es években került a vállalat abba a helyzetbe, hogy a 
magyar-szovjet timföld-alumínium egyezmény következtében 
megnövekedett bauxitkutatási feladatok (évi 120 000 méter kuta-
tófúrás mélyítése) végrehaj-
tásához világszínvonalú fú-
róberendezéseket szerezzen 
be. A Bauxitkutató Vállalat 
vezetése (Vizy Béla igazgató, 
Mecsnóber Miklós főmér-
nök), alapos szakmai vizsgá-
latok és piackutatás után a 
nyugatnémet Wirth cég – a 
világon elsőként gyártott, 
teljesen új rendszerű hidra-
ulikus erőátvitelű –, „B” so-
rozatú fúrógépe mellett dön-
tött. 

Fő jellegzetességük a hid-
raulikus működtetés. A dí-
zelmotor axiáldugattyús 
hidraulika szivattyúkat hajt 
meg, amelyeket tömlők köt-
nek össze hidraulika moto-
rokkal, és ezek végzik a for-
gatást, a fúrószerszám be- és kiépítését, az öblítőszivattyú hajtását. 

A nagymértékű kapacitás növelés végrehajtásához az eszközök 
korszerűsítésén felül a fúrómunkás, fúrómester létszámot kellett je-
lentősen növelni, amelyet zömében a vállalat saját szervezésben és 
saját szakember gárdával indított fúrómester tanfolyamokkal oldott 
meg, mintegy 80 fúrómester kiképzésével. (Folytatása következik) 

Szakály Áron  
okl. olajmérnök

Almádi a bauxitkutatás központja III.
A kutatófúrásról

Megtisztelő és felemelő feladatot kaptam: a Bauxitkutató Válla-
lat munkáját bemutató sorozatban a fúróberendezések, a magfúrási 
technológia, és a terepi munkaviszonyok ismertetését. Nagyon sok 
időt töltöttem a bauxitkutatásban, a mai napig is a szakmában dol-

gozom (összesen 55 éve), ezért 
nagy gondban voltam, mit le-
het ebből a több évtizedes ta-
pasztalatból, munkából bemu-
tatni, vagy csak egyes részlete-
ket kiemelni a rendelkezésre 
álló rövid terjedelemben. Úgy 
gondoltam, a munkámmal 
kapcsolatos kérdésekkel foglal-
kozom röviden, a kutatófúrási 
tevékenység teljes bemutatása 
helyett. Az előző december-ja-
nuári számban dr. Komlóssy 
György kiválóan ecsetelte a 
geológia feladatait, munkájuk 
kimagasló eredményességét, 
amely megalapozta a magyar 
bauxitbányászat tervezését és 
művelését. Komlóssy György 

– akivel 1966–67-ben, huszonévesen a kincsesbányai fúrócsoportot 
vezettük együtt –, nagyon magasra tette fel a mércét a sorozat kö-
vetkező fejezetei szerzőinek.

A vörösberényi születésű Csomai Imrével 1960 augusztusában, a 
középiskolából, alighogy végzett mélyfúró technikusokként érkez-
tünk a Bauxitkutató Vállalathoz. A bakonyszentlászlói fúrócsoport-
nál álltunk munkába, méghozzá a Fenyőfő település mellett dolgozó 
fúróberendezéseknél. A munkahelyre több kilométeres gyaloglással 
jutottunk el, majd három műszakban dolgoztunk. A téli hidegben 
(akkor még heteken keresztüli nagy hidegre, hóra, rendszeres hóvi-
harokra emlékezem), az éjszakás műszak volt a legkegyetlenebb. A 
terepi „fúrós munka” megismerése, valamint a sorkatonai szolgálat 
letöltése után mindketten a fúrási tevékenység szervezésében és irá-
nyításában folytattuk a munkánkat, Imre a bakonyszentlászlói fúró-
csoport vezetőjeként, én a Műszaki Egyetem elvégzése után terme-
lési osztályvezetőként. Soha nem felejtettük el a kulcsosként eltöl-
tött időt, megtanultuk, hogy milyen kemény munka a fúróberen-
dezés mellett helytállni.

A fúrási üzem (legmagasabb létszáma 520 fő volt) a januári szám-
ban is részletezett fúrócsoport szervezetben tevékenykedett. A válla-
lat központjában történt a tervezés, és onnan irányították a fúrócso-
portokat, melyekből egyidejűleg 4–5 működött a fontosabb kutatá-
si területek súlypontjába telepítve. Kezdetben falusi portákat bérel-
tek: a lakóházban voltak az irodák, a melléképületekben a gépmű-
hely és a raktárak. Komoly eredménnyel kecsegtető területen, ahol 
akár 10 évig is eltarthat a kutatás, külön telephely készült (ilyen volt 
Nyirádon, Farkasgyepűn és Bakonyszentlászlón). 

A csoportoknál két egymástól független, ám mégis szorosan egy-
másra utalt szakmai csapat dolgozott. A főgeológushoz tartoztak a 
geológusok, a csoportvezető geológus irányításával, a főmérnökhöz 
pedig a fúrósok, a fúrócsoport műszaki vezetőjével az élen. 

A geológusok tűzték ki a pontokat, ellenőrizték a kőzetmintákat 
(fúrómagokat) és vették át a fúrást. Fontos előírás volt a magkihoza-
tal, amit a fúrt hossz százalékában adtak meg. Ez okozta az első idő-
szakban a legtöbb súrlódást közöttük, mert ha nem volt elég min-

 MY-40 fúrógép

Zif típusú fúrógép

Szakkörök, foglalkozások 2016. 
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT 

Almádi Gombászok Asztaltársasága – Szenthe László+36 88 438 224 Helyszín: 
Pannónia olvasóterem
Balatonalmádi Kertbarát Kör – A páratlan hetek keddjein Elnök: Lőrincz József 
+36 70 366 0181
Balatonalmádi Város Vegyeskara – Minden hét kedd és csütörtök 18.00–20.00 
óráig Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta; titkár: Vajainé Majbó Judit +36 70 
458 8574
Bridzs Klub – Szerdánként 15.00–19.00 óráig dr. Sinka László +36 30 947 2293
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió – Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 
16.30–18.00 óráig Kiszelyné Czibik Tünde +36 20 932 5277
Csillagnyílás Balett – Minden hétfőn és szerdán 15.00–18.00 óráig Vízhányó 
Katalin+36 70 380 2064
Diabétesz Klub – Összejövetel minden hónap második keddjén 15.00-17.00 
óráig Vezeti dr. Árkai Anna +36 88 599 932, szervezés Kardosné Irénke +36 88 
432 134
Gerinctorna – Minden kedd és csütörtökön 17.00 órától Melnecsukné Vati Ju-
dit +36 88 542 554
Györgyi Dénes Iskola néptánc csoportja – Minden hétfőn és kedden Hegyessy-
Takács Edit +36 30 900 3505
Honismereti és Városszépítő Kör – Összejövetel minden hónap második és utolsó pén-
tek 16.30 órától. Megbeszélés minden hó utolsó keddjén 16:30 órakor a könyvtárban 

Kid Rock & Roll SE – Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól Putics-
Bondor Virág +36 70 532 4918
Népek tánca – Szerdánként 17.00 órától Tímár Lajos +36 30 528 2410
Nyugdíjas Pedagógus Klub – Minden csütörtökön 15.00 órától Fürtös Lászlóné 
+36 30 308 0102
TTT – Test Tudat Tánc – Minden hétfőn 17.45-től 19.00 óráig Vízhányó Kata-
lin +36  70 380 2064
Ovis angol – Minden csütörtökön 16.45–17.45-ig Tardi Hajnalka +36 30 452 
2996
Jazztánc – Minden csütörtökön 17.30–19.00-ig Szentkirályi-Szaló Judit +36 30 
656 4578
Dance aerobic – Minden szerdán 18.00–19.00-ig Szentkirályi-Szaló Judit +36 30 
656 4578
Zumba – Minden pénteken 17.45–18.45-ig
Szentkirályi-Szaló Judit tel:. 30/656-4578

PANNÓNIA KÖNYVTÁR 

Play along – Játékos angol foglalkozás tipegőknek szerdánként 10.00 órai kezdet-
tel, időtartam kb. 45 perc. Tardi Hajnalka +36 30 452 2996
Tücsökzene – Minden csütörtökön 10.00 órától és 11.00-tól a Pannónia gyer-
mekkönyvtárában. Nádasné Varga Katalin +36 70 252 5598
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Mindenki „netezik”!
Ma már az internet életünk szerves részét képezi. Így van ezzel 

mindenki, akár használója a világhálónak, akár nem. Azok a hi-
vatalok, amelyekben az ország bármely részében lehet ügyet intéz-
ni, hálózatban működnek: okmányirodák, adóhivatalok, rendőrség, 
pénzintézetek és még sok más. Nyilván a személyes és a nem min-
denki számára nyilvános adatok védelme az ő esetükben kiemelt je-
lentőségű.

Ma már a civil szféra, a hétköznapi emberek életének is része 
a netezés. A kapcsolattartás, az információszerzés, vásárlás, társ-
keresés, szolgáltató keresés, kutatás, iskolai dolgozatokhoz anyag-
gyűjtés, egyre több ügyintézés, levelezés, hírolvasás, egyszerű bön-
gészés színtere a világháló. És pontosan azért, mert életünk min-
den területét érinti fontos, hogy betartsuk a használatának alap-
vető szabályait.

Nemcsak a hivatalos adatok védelme fontos, a saját személyes 
adatainkkal való bánásmód is nagy figyelmet igényel! A közössé-
gi oldalakon közzétett minden információ, születési dátum, tele-
fonszám, lakcím, e-mail cím, kép, megosztás, hozzászólás személyes 
adatnak bizonyul. Közzétételével saját magunkat szolgáltatjuk ki az 
adatainkkal visszaélni akaró személyeknek. 

A közösségi oldalakon, levelezési programokban, játékokban, de 
bármilyen oldalon létesített fiók hozzáférési adatai csak és kizárólag 
a felhasználóra tartoznak. Sem barátnak, sem barátnőnek, házas-
társnak, ismerősnek nem adjuk meg! Ezzel megelőzhető a visszaélés, 
amelyre egy-egy szakítás után bizony gyakran van példa. 

A banki adataink, hozzáférések, kódok, PIN kódok különö-
sen védett adatok, hiszen azok idegen által történő felhasználá-
sa komoly anyagi kárral is járhat. A pénzintézetek sohasem kér-
nek adat egyeztetést e-mailben, csak személyesen! Ez az úgyneve-
zett adathalászok módszere. Sok technika létezik, amellyel ada-
tokat tudnak gyűjteni rólunk, ezért is fontos a saját adataink vé-
delme, és ezért is szabályozzák szigorúan (adatvédelmi törvény) 
az adatkezelő hivatalok, cégek, intézmények ilyen irányú tevé-
kenységét. 

Február 11. az internetezés világnapja. Ismételjünk egy kicsit!
Ismerkedés, társkeresés: sohasem tudhatjuk, ki van a „vonal” má-

sik végén! Ne higgyük el feltétlenül a megadott adatokat, mert ha-
mis profilt létrehozni pontosan annyi idő, mint egy valódit! Adat-
halászok egyik fő módszere!

Vásárlás: lehetőleg ismert oldalról vásároljunk. Soha ne utal-
juk át előre az összeget! Postai utánvéttel vásároljunk! Minden 
évben nő azon bűntető eljárásoknak a száma, amelyben az inter-
netes vásárlásnál előre utalták a vételárat, és nem érkezett meg 
a termék, vagy nem a megállapodott, esetleg rosszabb minőségű 
termék érkezett. Az eladó pedig attól kezdve elérhető sem volt. 
A nagyobb méretű termékeknél mindenképpen létrejön a sze-
mélyes találkozó, amely már egyfajta garancia, hogy tisztességes 
üzlet kötessen.

Szörfölés: ha megosztással vagy lájkolással lehet csak egy oldalt 
megnézni, amögött általában adathalász szándék húzódik. Soha 
nem a film, cikk vagy fotó megnézésére kattintunk, hanem enge-
délyt adunk az adatain felhasználására. Ezt követően kapjuk a ren-
geteg reklámot tartalmazó levelet az e-mail címünkre. Gyermekek 
által látogatott oldalakat kísérjük figyelemmel a káros hatások elke-
rülése érdekében. Tudjunk róla. 

Információszerzés, hírolvasás: kezeljük fenntartásokkal a megje-
lenő tartalmakat. Senki nem garantálja, hogy az úgy igaz, ahogy 
leírták. Szélsőséges gondolatokkal, egymásnak ellentmondó taná-
csokkal

Bankolás: a belépéshez szükséges adatokat úgy, mint a bankkártya 
PIN kódját, senkinek ne adjuk meg, rendszeresen változtassuk. Ez-
zel tudjuk kivédeni a számlánkhoz illetéktelen személy hozzáférését.

Szabályok a közösségi oldalak használatára, nemcsak fiataloknak! 
Mindig tartsd tiszteletben a többieket! Nem láthatod, milyen ha-
tással vannak szavaid, az általad küldött képek másokra, ezért fon-
tos, hogy tartsd őket tiszteletben, és gondold meg, mit mondasz/
küldesz másoknak.

Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy je-
lentheted, aki kellemetlenül viselkedik. Ne vágj vissza, ne válaszolj 
haragból! Mentsd el a bizonyítékot! Tanuld meg, hogyan menthe-
ted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket! 

Beszélj róla! Ha sérelem ért, mondd el egy felnőttnek, akiben 
megbízol. Kérj segítséget! Ne állj félre, ha tudsz róla, hogy valakit 
zaklatnak! Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy érez-
néd magad, ha senki nem állna melléd?

Jó szórakozást, hasznos időtöltést kívánok a világhálón! És hogy 
senki ne váljon áldozattá, óvatosságra intek mindenkit!

Stanka Mária r. őrnagy 
Balatonalmádi Rendőrkapitányság
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ta a bauxitból, a mintavételt meg kellett ismételni, a fúrólyukat újra 
kellett fúrni. Az évtizedek során azonban a fúrási technika és tech-
nológia oda fejlődött, hogy nem okozott gondot a szigorú magki-
hozatal elérése. 

Ezekről a fejlesztésekről számolunk be a következőkben. A 
Baxitkutató Vállalat megalakulásakor a fúróberendezés park házi 
gyártású, helyi szokások szerint kialakított különböző helyek-
ről beszerzett fúróberendezésekből állt. A legnagyobb számban a 
Crealius-rendszerű (zömében MY-40), nehéz fizikai munkát igény-
lő, kézi előtolású magfúró berendezések üzemeltek, melyeknél még 
a fúrómester saját erejével nyomta a fúrókoronát a lyuktalpra, illet-
ve emelte meg a fúrószerszámot. A fúróberendezések szalagmene-
tes, közcsavaros fúrócsöveket és kezdetleges, egyszerű, korszerűtlen 
technológiát alkalmaztak. 

A 60-as évek közepére a fúrógéppark teljes egészében lecserélő-
dött a Zif típusú szovjet gyártmányú gépcsalád tagjaira, ahol az elő-
tolás már hidraulika hengerekkel történt, annak nagyságát fojtósze-
leppel be lehetett állítani, a rendszer nyomását pedig nyomásmérő 
műszerrel ellenőrizni. A szovjet gyártmányú fúrócsöveket erősebb 
kivitelben, kúpos menettel rendelkező kapcsolós változatban alkal-
mazták. A fúrógépek korszerűsítése mellett azonban a keményfém 
betétes fúrókoronákra és az egyszerű, szimplafalú magcsövekre épü-
lő magfúrási technológia már nem érte el szükséges magkihozata-
li értékeket, ezért saját tervezésű és a központi gépműhelyben gyár-
tott kettős falú magcsövek alkalmazására került sor. A jelentős fizi-
kai munkát csökkentő, termelékenyebb Zif fúróberendezések azon-
ban még mechanikus hajtású gépek voltak, rövid, szakaszos előtolá-
si hosszal, működéssel. A termelékenység további növelése a fúrási 
technológia, fúrási eszközök újabb korszerűsítését igényelte.

Az 1970-es években került a vállalat abba a helyzetbe, hogy a 
magyar-szovjet timföld-alumínium egyezmény következtében 
megnövekedett bauxitkutatási feladatok (évi 120 000 méter kuta-
tófúrás mélyítése) végrehaj-
tásához világszínvonalú fú-
róberendezéseket szerezzen 
be. A Bauxitkutató Vállalat 
vezetése (Vizy Béla igazgató, 
Mecsnóber Miklós főmér-
nök), alapos szakmai vizsgá-
latok és piackutatás után a 
nyugatnémet Wirth cég – a 
világon elsőként gyártott, 
teljesen új rendszerű hidra-
ulikus erőátvitelű –, „B” so-
rozatú fúrógépe mellett dön-
tött. 

Fő jellegzetességük a hid-
raulikus működtetés. A dí-
zelmotor axiáldugattyús 
hidraulika szivattyúkat hajt 
meg, amelyeket tömlők köt-
nek össze hidraulika moto-
rokkal, és ezek végzik a for-
gatást, a fúrószerszám be- és kiépítését, az öblítőszivattyú hajtását. 

A nagymértékű kapacitás növelés végrehajtásához az eszközök 
korszerűsítésén felül a fúrómunkás, fúrómester létszámot kellett je-
lentősen növelni, amelyet zömében a vállalat saját szervezésben és 
saját szakember gárdával indított fúrómester tanfolyamokkal oldott 
meg, mintegy 80 fúrómester kiképzésével. (Folytatása következik) 

Szakály Áron  
okl. olajmérnök

Almádi a bauxitkutatás központja III.
A kutatófúrásról

Megtisztelő és felemelő feladatot kaptam: a Bauxitkutató Válla-
lat munkáját bemutató sorozatban a fúróberendezések, a magfúrási 
technológia, és a terepi munkaviszonyok ismertetését. Nagyon sok 
időt töltöttem a bauxitkutatásban, a mai napig is a szakmában dol-

gozom (összesen 55 éve), ezért 
nagy gondban voltam, mit le-
het ebből a több évtizedes ta-
pasztalatból, munkából bemu-
tatni, vagy csak egyes részlete-
ket kiemelni a rendelkezésre 
álló rövid terjedelemben. Úgy 
gondoltam, a munkámmal 
kapcsolatos kérdésekkel foglal-
kozom röviden, a kutatófúrási 
tevékenység teljes bemutatása 
helyett. Az előző december-ja-
nuári számban dr. Komlóssy 
György kiválóan ecsetelte a 
geológia feladatait, munkájuk 
kimagasló eredményességét, 
amely megalapozta a magyar 
bauxitbányászat tervezését és 
művelését. Komlóssy György 

– akivel 1966–67-ben, huszonévesen a kincsesbányai fúrócsoportot 
vezettük együtt –, nagyon magasra tette fel a mércét a sorozat kö-
vetkező fejezetei szerzőinek.

A vörösberényi születésű Csomai Imrével 1960 augusztusában, a 
középiskolából, alighogy végzett mélyfúró technikusokként érkez-
tünk a Bauxitkutató Vállalathoz. A bakonyszentlászlói fúrócsoport-
nál álltunk munkába, méghozzá a Fenyőfő település mellett dolgozó 
fúróberendezéseknél. A munkahelyre több kilométeres gyaloglással 
jutottunk el, majd három műszakban dolgoztunk. A téli hidegben 
(akkor még heteken keresztüli nagy hidegre, hóra, rendszeres hóvi-
harokra emlékezem), az éjszakás műszak volt a legkegyetlenebb. A 
terepi „fúrós munka” megismerése, valamint a sorkatonai szolgálat 
letöltése után mindketten a fúrási tevékenység szervezésében és irá-
nyításában folytattuk a munkánkat, Imre a bakonyszentlászlói fúró-
csoport vezetőjeként, én a Műszaki Egyetem elvégzése után terme-
lési osztályvezetőként. Soha nem felejtettük el a kulcsosként eltöl-
tött időt, megtanultuk, hogy milyen kemény munka a fúróberen-
dezés mellett helytállni.

A fúrási üzem (legmagasabb létszáma 520 fő volt) a januári szám-
ban is részletezett fúrócsoport szervezetben tevékenykedett. A válla-
lat központjában történt a tervezés, és onnan irányították a fúrócso-
portokat, melyekből egyidejűleg 4–5 működött a fontosabb kutatá-
si területek súlypontjába telepítve. Kezdetben falusi portákat bérel-
tek: a lakóházban voltak az irodák, a melléképületekben a gépmű-
hely és a raktárak. Komoly eredménnyel kecsegtető területen, ahol 
akár 10 évig is eltarthat a kutatás, külön telephely készült (ilyen volt 
Nyirádon, Farkasgyepűn és Bakonyszentlászlón). 

A csoportoknál két egymástól független, ám mégis szorosan egy-
másra utalt szakmai csapat dolgozott. A főgeológushoz tartoztak a 
geológusok, a csoportvezető geológus irányításával, a főmérnökhöz 
pedig a fúrósok, a fúrócsoport műszaki vezetőjével az élen. 

A geológusok tűzték ki a pontokat, ellenőrizték a kőzetmintákat 
(fúrómagokat) és vették át a fúrást. Fontos előírás volt a magkihoza-
tal, amit a fúrt hossz százalékában adtak meg. Ez okozta az első idő-
szakban a legtöbb súrlódást közöttük, mert ha nem volt elég min-
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Szakkörök, foglalkozások 2016. 
PANNÓNIA KULTURÁLIS KÖZPONT 

Almádi Gombászok Asztaltársasága – Szenthe László+36 88 438 224 Helyszín: 
Pannónia olvasóterem
Balatonalmádi Kertbarát Kör – A páratlan hetek keddjein Elnök: Lőrincz József 
+36 70 366 0181
Balatonalmádi Város Vegyeskara – Minden hét kedd és csütörtök 18.00–20.00 
óráig Kórusvezető: Kovácsné Nagy Márta; titkár: Vajainé Majbó Judit +36 70 
458 8574
Bridzs Klub – Szerdánként 15.00–19.00 óráig dr. Sinka László +36 30 947 2293
Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió – Modern tánc tanfolyam minden hétfőn 
16.30–18.00 óráig Kiszelyné Czibik Tünde +36 20 932 5277
Csillagnyílás Balett – Minden hétfőn és szerdán 15.00–18.00 óráig Vízhányó 
Katalin+36 70 380 2064
Diabétesz Klub – Összejövetel minden hónap második keddjén 15.00-17.00 
óráig Vezeti dr. Árkai Anna +36 88 599 932, szervezés Kardosné Irénke +36 88 
432 134
Gerinctorna – Minden kedd és csütörtökön 17.00 órától Melnecsukné Vati Ju-
dit +36 88 542 554
Györgyi Dénes Iskola néptánc csoportja – Minden hétfőn és kedden Hegyessy-
Takács Edit +36 30 900 3505
Honismereti és Városszépítő Kör – Összejövetel minden hónap második és utolsó pén-
tek 16.30 órától. Megbeszélés minden hó utolsó keddjén 16:30 órakor a könyvtárban 

Kid Rock & Roll SE – Minden csütörtökön és pénteken 15.30-tól Putics-
Bondor Virág +36 70 532 4918
Népek tánca – Szerdánként 17.00 órától Tímár Lajos +36 30 528 2410
Nyugdíjas Pedagógus Klub – Minden csütörtökön 15.00 órától Fürtös Lászlóné 
+36 30 308 0102
TTT – Test Tudat Tánc – Minden hétfőn 17.45-től 19.00 óráig Vízhányó Kata-
lin +36  70 380 2064
Ovis angol – Minden csütörtökön 16.45–17.45-ig Tardi Hajnalka +36 30 452 
2996
Jazztánc – Minden csütörtökön 17.30–19.00-ig Szentkirályi-Szaló Judit +36 30 
656 4578
Dance aerobic – Minden szerdán 18.00–19.00-ig Szentkirályi-Szaló Judit +36 30 
656 4578
Zumba – Minden pénteken 17.45–18.45-ig
Szentkirályi-Szaló Judit tel:. 30/656-4578

PANNÓNIA KÖNYVTÁR 

Play along – Játékos angol foglalkozás tipegőknek szerdánként 10.00 órai kezdet-
tel, időtartam kb. 45 perc. Tardi Hajnalka +36 30 452 2996
Tücsökzene – Minden csütörtökön 10.00 órától és 11.00-tól a Pannónia gyer-
mekkönyvtárában. Nádasné Varga Katalin +36 70 252 5598
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180 éves a Szózat
A magyar kultúra napjára

A XIX. század hajnalán ajándékozta meg nemzetünket a gondvi-
selés Vörösmarty Mihállyal.

A századnak hajnala volt az 1800-ik esztendő, ám a nemzet jobb-
jai reménytelen, csüggeteg lélekkel néztek a jövendő felé. Szendergő 
nemzetet talált itt a XIX. század hajnala. Néhány lelkes író éleszt-
gette a hitet jövőnkben, de igen szűk körben, s igen csekély ha-
tással. Csak itt-ott pislogott az éledezés halovány sugara, mígnem 
felvirradott az 1825-ik esztendő. Egyszerre két nagy esemény töl-
tötte meg hittel a csüggedő lelkeket: az egyik gr. Széchenyi István 
fellépése, aki nagylelkű alapítványával megvetette a magyar tudós 
társaság alapját, a másik ugyanebben az esztendőben egy nagysze-
rű költői alkotás megjelenése, egy fiatal költő első nagy műve, a Za-
lán futása. Nemcsak mint költői mű, de mint hazafiúi cselekedet is 
korszakalkotó. A fiatal költő Vörösmarty Mihály volt, aki korszakos 
művében a sivár jelenből visszave-
zette nemzetét a dicsőséges múlt-
ba, honszerző Árpád korába, hogy 
felrázza a szunnyadó nemzeti ön-
érzetet. A magyar költői nyelvnek 
addig nem ismert szépségei elbű-
völték a kor olvasóját. A nemzeti 
költészetnek új és dicsőséges kor-
szaka nyílt meg a Zalán futásával, 
s költője a pusztanyéki gazdatiszt 
fia egyszerre a nemzet legnagyobb 
költője lett.

Fejér megyében, Pusztanyé-
ken gazdatiszt volt a költő apja 
a Nádasdy grófok birtokán, ki-
nek Csáky Annával való házassá-
gát Isten kilenc gyermekkel áldot-
ta meg: négy leánnyal, s öt fiúval. 
A fiúk közt a költő volt a legidő-
sebb: 1800 december 1-én szüle-
tett, s a keresztségben apja nevét 
kapta. Az egyszerű gazdatiszt mű-
velt, s erős magyar lelkű ember volt, sokat olvasott. Anyja költői ke-
délyű csodálatos énekhanggal megáldott asszony főleg népdalokat 
énekelt, sokan úgy gondolták ezeket maga költötte. „Apjától a ne-
mes, tiszta jellemet, anyjától az élénk képzelő erőt és költői vénát 
örökölte”– mondják életrajz írói.

Tanulmányait az első években házi tanítójuk irányította, majd a 
nyéki iskola után a fehérvári gimnázium következett, 1816 őszén 
pedig a pesti piaristákhoz került. A főváros legelső látásra elkápráz-
tatta, csodálta a budai panorámát,: „Melynek alját öblíti a szőke víz-
nek árja”. Rajongott a szelíd hegyekért, a Beleznay kert felé vetődve 
pedig szívesen hallgatta az öreg Bihari virtuóz játékát.

1817 nyarán váratlanul meghalt az édesapja, a család nehéz hely-
zetbe került. Házi tanítói állást vállalt a Perczel családnál. Tanít és 
tanul, hogy anyját és az otthon maradt kisebb testvéreit segíthes-
se. Szívós , nehéz évek ezek, de szépek is, hiszen itt születtek az első 
igazi versek, melynek múzsája Perczel Etelka és az iránta érzett re-
ménytelen szerelem.

Sikeres jogi vizsgái után 1822–23 között Görbőn ügyvédbojtár, a 
következő esztendőben pedig visszatért Pestre, nem folytatott ügy-
védi praxist, továbbra is tanítóskodik és közben írta a Zalán futá-
sát, s egyik napról a másikra híres ember lett. Versei ugyan már je-

lentek meg a Kisfaludy Károly által vezetett Auróra c. lapban, a Za-
lán futásának első éneke azonban a kezdőírók Aspasia c. lapjában 
mutatványként jelent meg. Mind többen és többen érdeklődtek az 
ifjú költő művének folytatása iránt, mely 1825 augusztusában jelent 
meg teljes terjedelmében. Aki olvasta, érezte, hogy új csillag jelent 
meg a magyar költészet egén, s nemcsak az irodalomban, de a poli-
tikában, még az országgyűlésben is beszéd tárgya lett. S ettől kezdve 
indult meg irodalmi karrierje: a Tudományos Gyűjtemény kiadója 
1828-ban megbízta a folyóirat szerkesztésével, 1830-tól a a Tudo-
mányos Akadémia rendes tagjává választották. Anyagilag ugyan to-
vábbra is szerények a körülményei, de sorra születnek az újabb mű-
vek: Csongor és Tünde, A fóti dal, Magyarország címere, Széche-
nyihez. Kisfaludy Károly halála után pedig az irodalmi vezérséget 
vette át Vörösmarty Mihály, Bajza József és Toldy Ferenc. Az Au-
róra megszűnése után főként az Athenaumban írt. Akadémiai tag-
sága is eléggé lekötötte, társszerzője volt a német-magyar Zsebszó-
tárnak, a Helyesírási, szóragozási és szókötési szabályoknak, a Ma-
gyar nyelv rendszerének. 1836-ban megalakították a Kisfaludy Tár-

saságot. Gyakran írt színielőadásokról kritikákat, s előadások után a 
Csigavendéglőben együtt vacsorázott a színészekkel. Itt alakították 
meg Fáy Andrással a Nemzeti Kört, mely később az Ellenzéki Kör 
nevet vette fel, melynek – bár nem politizált –, de továbbra is egyik 
elnöke Vörösmarty lett. Óriási hatással voltak rá Széchenyi eszméi, 
szakított a múlton való borongással, és hinni kezdett a jövőben, a 
nemzet jövőjében, s ekkor zendült fel a SZÓZAT költői lantján. 
Rendkívüli hatása volt. Ha semmi mást nem ír, ez az egy költemény 
is halhatatlanná teszi. Hitvallásunk lett, hogy a nagy világon e ha-
zán kívül nincsen számunkra hely.

Családi életében is beköszöntött a boldogság, 1843-ban feleségül 
vette Bajzáné nővérét, Csajághy Laurát , s a hazafias versek mellett 
megjeletek a szerelmes versek is, mint a Merengőhöz vagy a nász-
ajándékul írt Szép Ilonka c. költői beszélyke. Házassága után csak 
egy nagyobb munkát írt: Czillei és a Hunyadiak c. drámát, de ki-
sebb költemények gyakran jelentek meg a korabeli lapokban (Élet-
képek, Honderű, Pesti Divatlap). Életének legnagyobb fájdalma 
volt kicsi fia elvesztése, melyet a Kis gyermek halálára c. versében 
énekelt meg. Az 1848-as márciusi napok diadala lelkesülten töltöt-
te el, s a szabad sajtó már harci riadóként zúgott fel költői lantján: 
Síkra Magyarok! Tanári állás helyett Bács-Bodrog megye országgyű-

NABE téli esték (tavaszi felhangokkal)
Kérdezzünk együtt! egészségről, környezetvédelemről

Február 12. péntek, 16.30. Pannónia 1. Mit tehetünk környeze-
tünk megóvásáért? Pelle Tamás vállalkozó, Kepli Lajos parlamen-
ti képviselő.

Február 26. péntek, 16.30 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár   
Mit tehetünk egészségünk megóvásáért? dr. Dávid Gyula belgyó-
gyász, önkormányzati képviselő.

Az ember tervez, Isten végez, tartja közmondás. Mi hölgyek a 
Nők a Balatonért almádi csoportjának tagjai úgy terveztük, majd 
havas, csillogó téli esteken meghívjuk az érdeklődőket és az élet 
nagy kérdései mellett azok aprópénzre váltásáról is beszélgetünk vá-
rosunk polgáraival és a meghívott előadókkal. 

Romantikus álmaink keresztül húzta az időjárás, inkább tava-
szi, semmint téli az időjárás, de csak azért sem adjuk fel, szeretet-
tel meghívunk minden kíváncsit és bölcs tapasztalatait megosztan-
dót Téli esték sorozatunkra, aminek azt a címet adtuk, hogy Kér-
dezzünk együtt! 

Van-e fontosabb annál, minthogy milyen környezetben élünk? 
Miképp vigyázhatunk rá? Segíthet a válaszolok megtalálásában egy 
vállalkozó, jelesül Pelle Tamás és egy környezetvédelmi szakmérnök, 
Kepli Lajos, aki nem mellesleg országgyűlési képviselő. Őket faggat-
juk, illetve azt reméljük, az almádi jelenlévők is megosztják velünk 
tapasztalatainkat február 12-én.

Másik estünkön az egészségről lesz szó, amiről szintén nem beszél-
hetünk eleget. Szót ejtünk testünk és szellemünk megóvásának prak-
tikáiról, de minden bizonnyal nem kerülhető meg az egészségügy mai 
állapota sem, ha dr. Dávid Gyula önkormányzati képviselőt, a megyei 
kórház orvosigazgatóját faggatjuk február 26-án. dzs 
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lési képviselője lett, ahol meg is választották. A szabadságharc bu-
kása után elhallgatott, több hónapig bujdokolt, mikor egyik kisle-
ányának halálhírét vette, feladta magát. 1850 nyarán nyert kegyel-
met, ekkor már Baracskán lakott a családjával és hamarosan vissza-
ment Nyékre, ahol szőlőt is bérelt. Utolsó fellobbanása a Vén cigány 
c, verse, melyben a vén cigány ő maga, s maga-magát bíztatta: „Lesz 
még egyszer ünnep a világon!”

A nagy költő halála az egész nemzet gyásza volt. Húszezer em-
ber kísérte a kerepesi úti temetőbe 1855 november 21-én. A teme-
tés a szenvedő, elnyomott nemzet néma tüntetése volt. Ám a nem-
zet nemcsak tüntetett, cselekedett is, érezte, hogy egyébbel is tarto-
zik a Szózat költőjének. Az elárvult család részére – egy fiú és két le-
ány maradt árván –, százháromezer pengő forintot gyűjtöttek össze 
és adták át gyámjuknak, Deák Ferencnek. A nemzet méltónak mu-
tatta magát nagy költőjéhez.

1843-ban a Szózat megzenésítésével Egressy Béni lépett fel a ma-
gyar nemzeti zene színpadára. Bartay Endre, a Nemzeti Színház új 
igazgatója pályázatot írt ki a Szózat megzenésítésére, melyet a Regé-
lő c. lap így ismertet: „ Jelen évben 20 arany pályadíjt ajánlok a leg-
jobb népmelódiáért Vörösmarty Mihály, koszorús költőnk halha-
tatlan Szózatára, ének és zenekarra téve…” 22 jeligés pályamű ér-
kezett be, közülük kettőt: a „Ki mer, nyer” és a „Minden ember le-
gyen ember és magyar” jeligéjűt választották ki megmérettetésre. 
A Nemzeti Színház 1843. május 10-i előadásának két része között 
hallgatták meg a teljes férfikar és zenekar előadásában a két verseny-
ben lévő szerző művét. A siker elsöprő volt , a közönség zajos taps-
sal ünnepelte a méltóságos gróf Festetits Leo bíráló bizottsági elnök 
által kihirdetett eredményt, mely szerint Egressy Béni kiáltatott ki 
nyertesül. A szívrázó költemény és melódia hatására a közönség el-
ragadtatásában együtt énekelt a színészekkel. 

A Szózat zenéjének hatása másokat is megihletett, pl. Brahms, 
a német romantika korszakos mesterének IV. Szimfónia záróté-
telének 13.15. variációjában. Amikor 1846-ban Liszt Ferenc dia-
dalmas hangversenykörútján másodszor jött hazájába, Egressy egy 
“Isten hozott” c. Lisztnek ajánlott szerzeménnyel fogadta világhí-
rű honfitársát. E darab annyira megtetszett Lisztnek, hogy témá-
it a X. Rapszódiájában dolgozta fel, s e művet Egressynek dedikál-
tan nyomtatta ki. De a Szózat zenéjének eredeti ereje sem kerülte 
el Liszt figyelmét, s a Himnusz-Szózat c. zenekari művében a Him-
nusz imaszerű szárnyalását, a Szózat tüzelő zenei mondataival viszi 
lelkesítő befejezéshez.

Hogy milyen hitet sugárzott magából és milyen lelkierőt adott a 
Szózat , arról történelmi példát is prezentálhatunk. 1944. decem-
berében Csepelen, ahol a legnagyobb hadiüzem (Weis Manfréd) , 
mintegy 30 ezer alkalmazottal működött, a szovjet csapatok kö-
zeledtével elrendelték a város kiürítését . Az akció lebonyolításá-
ra rendőrséget és karhatalmat vezényeltek ki. Azonban hiába volt 
minden állami erőszak. A városháza elé vonult több 10 ezres tö-
meg megtagadta a kiürítést, s a tiltakozók szájáról egyszer csak fel-
hangzottak a Szózat szívet-lelket rázó akkordjai: „Hazádnak rendü-
letlenül… A katonák leeresztették fegyverüket, a kiürítés elmaradt.

Egressy ezzel a halhatatlan alkotásával olyan művet hozott létre, 
amely a magyar emberek második „Himnusza” lett. Sőt joggal el-
mondhatjuk, hogy Vörösmarty drámai gondolatai itt nyernek olyan 
emóciókat, olyan nemzet-féltő és sirató érzelmeket, hogy könnyes 
szemek nélkül- még a ma embere sem tudja végighallgatni a refrént. 
Nem szabad engednünk, hogy ez a nagyszerűalkotás, ezek a szép 
dallamok a feledés homályába merüljenek. Köteteket lehetne írni 
azokról, akiknek az életében a Szózat dallá formálódott szavai mu-
tatták meg életük nehéz perceiben a helyes utat... „itt élned, halnod 
kell!” Rásky Mihályné tanár

Néptánccsoport évzáró 
A Ringató Balaton Néptánccsoport a Vörösberényi Nyugdíjas 

Klub csoportja. A csoport 2002-ben alakult. Művészeti vezető-
je Kovács Krisztián, a csoport vezetője: Veleginé Pavelka Gizella. 
Minden évben ünnepséggel zárjuk le az évet. A csoport tagjain kí-
vül meghívott vendégeink is velünk ünnepeltek. Az önkormány-
zattól és a Klubból is megtiszteltek bennünket részvételükkel. Az 
év munkáját én, mint a csoport vezetője ismertettem. 2015. év-
ben 24 fellépésünk volt. Felléptünk a város rendezvényein, Almá-
di napokon, Bornapokon, Kertbarátkör alakulásának 50. évfor-
dulóján. Vöröskereszt meghívására Idősek napján. Testvérvárosi 
kapcsolataink révén a Németországi Eggenfeldenben és a Szlo-
vákiai Nyitragerncséren is voltunk. Tavasszal részt vettünk a II. 
Kárpátmedencei Néptánc versenyen Pécsett, ahol sikeresen szere-
peltünk. Jelenleg 17 fővel működik a csoport. Az év végi beszámo-
ló után visszamentünk 40–50 évvel az időbe és visszaültünk az is-
kolapadba, vidám gyerekként piros masnival és térdzokniba, néha 
rosszalkodva vártuk a nagyszakállú Télapót. A Télapót és a Kram-
puszokat versel, énekkel és tánccal köszöntöttük. Jutalmunk mi-
kulás csomag, de a rosszalkodók virgácsot is kaptak. Vendégein-
ket is mikuláscsomaggal jutalmazta a télapó. A műsor után várt 
bennünket a svédasztalos vacsora és finomabbnál finomabb sü-
temények. Nem maradt el a koccintás és mulatság sem. A zenét 
Tóth István zenész szolgáltatta. Sokat táncoltunk, előkerült sodró-
fa tánc és a seprűs tánc is. Én úgy gondolom vidáman, jókedvvel 
zártuk a 2015. évet. Bízom a hasonló, jókedvű, összetartó együtt-
működésben. 

Veleginé Pavelka Gizella  
néptánccsoport vezető

Fotó: Pászti György
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180 éves a Szózat
A magyar kultúra napjára

A XIX. század hajnalán ajándékozta meg nemzetünket a gondvi-
selés Vörösmarty Mihállyal.

A századnak hajnala volt az 1800-ik esztendő, ám a nemzet jobb-
jai reménytelen, csüggeteg lélekkel néztek a jövendő felé. Szendergő 
nemzetet talált itt a XIX. század hajnala. Néhány lelkes író éleszt-
gette a hitet jövőnkben, de igen szűk körben, s igen csekély ha-
tással. Csak itt-ott pislogott az éledezés halovány sugara, mígnem 
felvirradott az 1825-ik esztendő. Egyszerre két nagy esemény töl-
tötte meg hittel a csüggedő lelkeket: az egyik gr. Széchenyi István 
fellépése, aki nagylelkű alapítványával megvetette a magyar tudós 
társaság alapját, a másik ugyanebben az esztendőben egy nagysze-
rű költői alkotás megjelenése, egy fiatal költő első nagy műve, a Za-
lán futása. Nemcsak mint költői mű, de mint hazafiúi cselekedet is 
korszakalkotó. A fiatal költő Vörösmarty Mihály volt, aki korszakos 
művében a sivár jelenből visszave-
zette nemzetét a dicsőséges múlt-
ba, honszerző Árpád korába, hogy 
felrázza a szunnyadó nemzeti ön-
érzetet. A magyar költői nyelvnek 
addig nem ismert szépségei elbű-
völték a kor olvasóját. A nemzeti 
költészetnek új és dicsőséges kor-
szaka nyílt meg a Zalán futásával, 
s költője a pusztanyéki gazdatiszt 
fia egyszerre a nemzet legnagyobb 
költője lett.

Fejér megyében, Pusztanyé-
ken gazdatiszt volt a költő apja 
a Nádasdy grófok birtokán, ki-
nek Csáky Annával való házassá-
gát Isten kilenc gyermekkel áldot-
ta meg: négy leánnyal, s öt fiúval. 
A fiúk közt a költő volt a legidő-
sebb: 1800 december 1-én szüle-
tett, s a keresztségben apja nevét 
kapta. Az egyszerű gazdatiszt mű-
velt, s erős magyar lelkű ember volt, sokat olvasott. Anyja költői ke-
délyű csodálatos énekhanggal megáldott asszony főleg népdalokat 
énekelt, sokan úgy gondolták ezeket maga költötte. „Apjától a ne-
mes, tiszta jellemet, anyjától az élénk képzelő erőt és költői vénát 
örökölte”– mondják életrajz írói.

Tanulmányait az első években házi tanítójuk irányította, majd a 
nyéki iskola után a fehérvári gimnázium következett, 1816 őszén 
pedig a pesti piaristákhoz került. A főváros legelső látásra elkápráz-
tatta, csodálta a budai panorámát,: „Melynek alját öblíti a szőke víz-
nek árja”. Rajongott a szelíd hegyekért, a Beleznay kert felé vetődve 
pedig szívesen hallgatta az öreg Bihari virtuóz játékát.

1817 nyarán váratlanul meghalt az édesapja, a család nehéz hely-
zetbe került. Házi tanítói állást vállalt a Perczel családnál. Tanít és 
tanul, hogy anyját és az otthon maradt kisebb testvéreit segíthes-
se. Szívós , nehéz évek ezek, de szépek is, hiszen itt születtek az első 
igazi versek, melynek múzsája Perczel Etelka és az iránta érzett re-
ménytelen szerelem.

Sikeres jogi vizsgái után 1822–23 között Görbőn ügyvédbojtár, a 
következő esztendőben pedig visszatért Pestre, nem folytatott ügy-
védi praxist, továbbra is tanítóskodik és közben írta a Zalán futá-
sát, s egyik napról a másikra híres ember lett. Versei ugyan már je-

lentek meg a Kisfaludy Károly által vezetett Auróra c. lapban, a Za-
lán futásának első éneke azonban a kezdőírók Aspasia c. lapjában 
mutatványként jelent meg. Mind többen és többen érdeklődtek az 
ifjú költő művének folytatása iránt, mely 1825 augusztusában jelent 
meg teljes terjedelmében. Aki olvasta, érezte, hogy új csillag jelent 
meg a magyar költészet egén, s nemcsak az irodalomban, de a poli-
tikában, még az országgyűlésben is beszéd tárgya lett. S ettől kezdve 
indult meg irodalmi karrierje: a Tudományos Gyűjtemény kiadója 
1828-ban megbízta a folyóirat szerkesztésével, 1830-tól a a Tudo-
mányos Akadémia rendes tagjává választották. Anyagilag ugyan to-
vábbra is szerények a körülményei, de sorra születnek az újabb mű-
vek: Csongor és Tünde, A fóti dal, Magyarország címere, Széche-
nyihez. Kisfaludy Károly halála után pedig az irodalmi vezérséget 
vette át Vörösmarty Mihály, Bajza József és Toldy Ferenc. Az Au-
róra megszűnése után főként az Athenaumban írt. Akadémiai tag-
sága is eléggé lekötötte, társszerzője volt a német-magyar Zsebszó-
tárnak, a Helyesírási, szóragozási és szókötési szabályoknak, a Ma-
gyar nyelv rendszerének. 1836-ban megalakították a Kisfaludy Tár-

saságot. Gyakran írt színielőadásokról kritikákat, s előadások után a 
Csigavendéglőben együtt vacsorázott a színészekkel. Itt alakították 
meg Fáy Andrással a Nemzeti Kört, mely később az Ellenzéki Kör 
nevet vette fel, melynek – bár nem politizált –, de továbbra is egyik 
elnöke Vörösmarty lett. Óriási hatással voltak rá Széchenyi eszméi, 
szakított a múlton való borongással, és hinni kezdett a jövőben, a 
nemzet jövőjében, s ekkor zendült fel a SZÓZAT költői lantján. 
Rendkívüli hatása volt. Ha semmi mást nem ír, ez az egy költemény 
is halhatatlanná teszi. Hitvallásunk lett, hogy a nagy világon e ha-
zán kívül nincsen számunkra hely.

Családi életében is beköszöntött a boldogság, 1843-ban feleségül 
vette Bajzáné nővérét, Csajághy Laurát , s a hazafias versek mellett 
megjeletek a szerelmes versek is, mint a Merengőhöz vagy a nász-
ajándékul írt Szép Ilonka c. költői beszélyke. Házassága után csak 
egy nagyobb munkát írt: Czillei és a Hunyadiak c. drámát, de ki-
sebb költemények gyakran jelentek meg a korabeli lapokban (Élet-
képek, Honderű, Pesti Divatlap). Életének legnagyobb fájdalma 
volt kicsi fia elvesztése, melyet a Kis gyermek halálára c. versében 
énekelt meg. Az 1848-as márciusi napok diadala lelkesülten töltöt-
te el, s a szabad sajtó már harci riadóként zúgott fel költői lantján: 
Síkra Magyarok! Tanári állás helyett Bács-Bodrog megye országgyű-

NABE téli esték (tavaszi felhangokkal)
Kérdezzünk együtt! egészségről, környezetvédelemről

Február 12. péntek, 16.30. Pannónia 1. Mit tehetünk környeze-
tünk megóvásáért? Pelle Tamás vállalkozó, Kepli Lajos parlamen-
ti képviselő.

Február 26. péntek, 16.30 Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár   
Mit tehetünk egészségünk megóvásáért? dr. Dávid Gyula belgyó-
gyász, önkormányzati képviselő.

Az ember tervez, Isten végez, tartja közmondás. Mi hölgyek a 
Nők a Balatonért almádi csoportjának tagjai úgy terveztük, majd 
havas, csillogó téli esteken meghívjuk az érdeklődőket és az élet 
nagy kérdései mellett azok aprópénzre váltásáról is beszélgetünk vá-
rosunk polgáraival és a meghívott előadókkal. 

Romantikus álmaink keresztül húzta az időjárás, inkább tava-
szi, semmint téli az időjárás, de csak azért sem adjuk fel, szeretet-
tel meghívunk minden kíváncsit és bölcs tapasztalatait megosztan-
dót Téli esték sorozatunkra, aminek azt a címet adtuk, hogy Kér-
dezzünk együtt! 

Van-e fontosabb annál, minthogy milyen környezetben élünk? 
Miképp vigyázhatunk rá? Segíthet a válaszolok megtalálásában egy 
vállalkozó, jelesül Pelle Tamás és egy környezetvédelmi szakmérnök, 
Kepli Lajos, aki nem mellesleg országgyűlési képviselő. Őket faggat-
juk, illetve azt reméljük, az almádi jelenlévők is megosztják velünk 
tapasztalatainkat február 12-én.

Másik estünkön az egészségről lesz szó, amiről szintén nem beszél-
hetünk eleget. Szót ejtünk testünk és szellemünk megóvásának prak-
tikáiról, de minden bizonnyal nem kerülhető meg az egészségügy mai 
állapota sem, ha dr. Dávid Gyula önkormányzati képviselőt, a megyei 
kórház orvosigazgatóját faggatjuk február 26-án. dzs 
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lési képviselője lett, ahol meg is választották. A szabadságharc bu-
kása után elhallgatott, több hónapig bujdokolt, mikor egyik kisle-
ányának halálhírét vette, feladta magát. 1850 nyarán nyert kegyel-
met, ekkor már Baracskán lakott a családjával és hamarosan vissza-
ment Nyékre, ahol szőlőt is bérelt. Utolsó fellobbanása a Vén cigány 
c, verse, melyben a vén cigány ő maga, s maga-magát bíztatta: „Lesz 
még egyszer ünnep a világon!”

A nagy költő halála az egész nemzet gyásza volt. Húszezer em-
ber kísérte a kerepesi úti temetőbe 1855 november 21-én. A teme-
tés a szenvedő, elnyomott nemzet néma tüntetése volt. Ám a nem-
zet nemcsak tüntetett, cselekedett is, érezte, hogy egyébbel is tarto-
zik a Szózat költőjének. Az elárvult család részére – egy fiú és két le-
ány maradt árván –, százháromezer pengő forintot gyűjtöttek össze 
és adták át gyámjuknak, Deák Ferencnek. A nemzet méltónak mu-
tatta magát nagy költőjéhez.

1843-ban a Szózat megzenésítésével Egressy Béni lépett fel a ma-
gyar nemzeti zene színpadára. Bartay Endre, a Nemzeti Színház új 
igazgatója pályázatot írt ki a Szózat megzenésítésére, melyet a Regé-
lő c. lap így ismertet: „ Jelen évben 20 arany pályadíjt ajánlok a leg-
jobb népmelódiáért Vörösmarty Mihály, koszorús költőnk halha-
tatlan Szózatára, ének és zenekarra téve…” 22 jeligés pályamű ér-
kezett be, közülük kettőt: a „Ki mer, nyer” és a „Minden ember le-
gyen ember és magyar” jeligéjűt választották ki megmérettetésre. 
A Nemzeti Színház 1843. május 10-i előadásának két része között 
hallgatták meg a teljes férfikar és zenekar előadásában a két verseny-
ben lévő szerző művét. A siker elsöprő volt , a közönség zajos taps-
sal ünnepelte a méltóságos gróf Festetits Leo bíráló bizottsági elnök 
által kihirdetett eredményt, mely szerint Egressy Béni kiáltatott ki 
nyertesül. A szívrázó költemény és melódia hatására a közönség el-
ragadtatásában együtt énekelt a színészekkel. 

A Szózat zenéjének hatása másokat is megihletett, pl. Brahms, 
a német romantika korszakos mesterének IV. Szimfónia záróté-
telének 13.15. variációjában. Amikor 1846-ban Liszt Ferenc dia-
dalmas hangversenykörútján másodszor jött hazájába, Egressy egy 
“Isten hozott” c. Lisztnek ajánlott szerzeménnyel fogadta világhí-
rű honfitársát. E darab annyira megtetszett Lisztnek, hogy témá-
it a X. Rapszódiájában dolgozta fel, s e művet Egressynek dedikál-
tan nyomtatta ki. De a Szózat zenéjének eredeti ereje sem kerülte 
el Liszt figyelmét, s a Himnusz-Szózat c. zenekari művében a Him-
nusz imaszerű szárnyalását, a Szózat tüzelő zenei mondataival viszi 
lelkesítő befejezéshez.

Hogy milyen hitet sugárzott magából és milyen lelkierőt adott a 
Szózat , arról történelmi példát is prezentálhatunk. 1944. decem-
berében Csepelen, ahol a legnagyobb hadiüzem (Weis Manfréd) , 
mintegy 30 ezer alkalmazottal működött, a szovjet csapatok kö-
zeledtével elrendelték a város kiürítését . Az akció lebonyolításá-
ra rendőrséget és karhatalmat vezényeltek ki. Azonban hiába volt 
minden állami erőszak. A városháza elé vonult több 10 ezres tö-
meg megtagadta a kiürítést, s a tiltakozók szájáról egyszer csak fel-
hangzottak a Szózat szívet-lelket rázó akkordjai: „Hazádnak rendü-
letlenül… A katonák leeresztették fegyverüket, a kiürítés elmaradt.

Egressy ezzel a halhatatlan alkotásával olyan művet hozott létre, 
amely a magyar emberek második „Himnusza” lett. Sőt joggal el-
mondhatjuk, hogy Vörösmarty drámai gondolatai itt nyernek olyan 
emóciókat, olyan nemzet-féltő és sirató érzelmeket, hogy könnyes 
szemek nélkül- még a ma embere sem tudja végighallgatni a refrént. 
Nem szabad engednünk, hogy ez a nagyszerűalkotás, ezek a szép 
dallamok a feledés homályába merüljenek. Köteteket lehetne írni 
azokról, akiknek az életében a Szózat dallá formálódott szavai mu-
tatták meg életük nehéz perceiben a helyes utat... „itt élned, halnod 
kell!” Rásky Mihályné tanár

Néptánccsoport évzáró 
A Ringató Balaton Néptánccsoport a Vörösberényi Nyugdíjas 

Klub csoportja. A csoport 2002-ben alakult. Művészeti vezető-
je Kovács Krisztián, a csoport vezetője: Veleginé Pavelka Gizella. 
Minden évben ünnepséggel zárjuk le az évet. A csoport tagjain kí-
vül meghívott vendégeink is velünk ünnepeltek. Az önkormány-
zattól és a Klubból is megtiszteltek bennünket részvételükkel. Az 
év munkáját én, mint a csoport vezetője ismertettem. 2015. év-
ben 24 fellépésünk volt. Felléptünk a város rendezvényein, Almá-
di napokon, Bornapokon, Kertbarátkör alakulásának 50. évfor-
dulóján. Vöröskereszt meghívására Idősek napján. Testvérvárosi 
kapcsolataink révén a Németországi Eggenfeldenben és a Szlo-
vákiai Nyitragerncséren is voltunk. Tavasszal részt vettünk a II. 
Kárpátmedencei Néptánc versenyen Pécsett, ahol sikeresen szere-
peltünk. Jelenleg 17 fővel működik a csoport. Az év végi beszámo-
ló után visszamentünk 40–50 évvel az időbe és visszaültünk az is-
kolapadba, vidám gyerekként piros masnival és térdzokniba, néha 
rosszalkodva vártuk a nagyszakállú Télapót. A Télapót és a Kram-
puszokat versel, énekkel és tánccal köszöntöttük. Jutalmunk mi-
kulás csomag, de a rosszalkodók virgácsot is kaptak. Vendégein-
ket is mikuláscsomaggal jutalmazta a télapó. A műsor után várt 
bennünket a svédasztalos vacsora és finomabbnál finomabb sü-
temények. Nem maradt el a koccintás és mulatság sem. A zenét 
Tóth István zenész szolgáltatta. Sokat táncoltunk, előkerült sodró-
fa tánc és a seprűs tánc is. Én úgy gondolom vidáman, jókedvvel 
zártuk a 2015. évet. Bízom a hasonló, jókedvű, összetartó együtt-
működésben. 

Veleginé Pavelka Gizella  
néptánccsoport vezető

Fotó: Pászti György



 dr. Buzás Ilona
ügyvédi iroda

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

 Ügyfélfogadás  
időpont egyeztetés alapján: 

 06 20 9 217-416

KIADÓ HÁZ ALMÁDIBAN!
70 m2-es körpanorámás ház 

+ garázs, pince, mosókonyha, 
rendezett kerttel, kiváló meg-
közelítéssel hosszú távon bér-

beadó.
Tel.: +3620/928-78-12Sebestyén Imréné (Margit) e. v.

Gatterolás és gatterolt áruk!

Baksai Autósiskola T 
Gépjárművezető képzést indít

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

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

Tanfolyamnyitó: 2016. 02. 15. 19.00 óra
Első tanfolyami nap: 2016. 02. 18. 16.00 óra

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

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

Olvassa el az újság internetes változatát is: www.almadiert.hu 22 23Az újság e-mail címe: baujsag@gmail.com

Tájékoztató útlezárásról
A Balatonalmádi, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti ingatlanon végzett kivi-
telezési munkák miatt  ideiglenes útlezárás várható a Dózsa Gy. u. a 
Lenkei Vilmos u. és Semmelweis I. u. között, 2016. 02. 25. csütörtök 
8.00-tól 10.00-ig. A Dózsa Gy. úton a Semmelweis utcától a kivitelezés 
helyszínéig a behajtás biztosított. Megértésüket és türelmüket kérve:

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

ÚJ ALMÁDI ÚJSÁG
Hirdetésfelvétel a 06 30 29 88 995 telefonszámon.
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Vörös homokkő tanösvény
A Városház térről indul a 6 km–es tanösvény, amely a vá-

rost és annak természeti értékeit mutatja be. A séta a Bala-
tont szimbolizáló Pannonia Aqua szobortól (Mihály Gábor 
műve) indul a Szent István parkból, majd a Széchenyi sétá-
nyon, a Remete-patak befedett medre fölött halad a liget vé-
géig, onnan a Szent Imre herceg utcán megy fel a dombra a 
jelzett úton.

Az egykori vöröskő bányából kialakított Bányaparkból lépcső 
vezet fel a Kilátóhegyi útra, ahol pihenőpadot érint az ösvény. A 
következő kilátópontnál a Ramada Hotel Balaton és a többszin-
tes Györgyi Dénes Általános Iskola tűnik elsősorban szemünk-
be. A háttérben a kenesei magaspart, amelyet 4–5 millió éves 
homok, agyag felső-pannóniai rétegsor, az úgynevezett tihanyi 
formáció alkot.

Az Óvári Messzelátó Almádi hajdani szőlőhegyén épült, va-
lamikor a századforduló táján. Gerendavázas, cseréppel borított 
tetőzetét az 1990–es évek elején rekonstruálták régi fényképek 
alapján, egyszerűbb alakban. Innen a panoráma középpontja a 
Fűzfői-öböl, az előtérben balra Vörösberény, jellegzetes templo-
maival, a felső erődített, meghatározó stílusa román (XI–XII. 
sz.), az alsó barokk (1779), mellette a volt jezsuita kolostor. A 
kilátónál a földtörténeti ókor (paleozoikum) végén, a perm idő-
szakban képződött Balaton-felvidéki homokkő formáció réte-
gei látszanak.

A következő állomás a mozdony, az egykori Veszprém–Al-
sóörs vasútvonal emléke. A pálya vörös homokkőből készült 
boltozatos felüljáróján 375-ös sorozatszámú szertartányos gőz-
mozdony áll. Hamarosan következik a Csikász-lépcső, ame-
lyet Csikász Imréről, Almádi fiatalon elhunyt szobrászművé-
széről neveztek el. Ezután a Sörény kerekes kút felé halad a 
tanösvény.

Innen ereszkedik le az Óvári utcába, amely dr. Óvári Fe-
renc ügyvédről, országgyűlési képviselőről nyerte nevét, aki 
sokat tett Almádiért és a vasútvonalak kiépítéséért. Emlé-
két a plébánia falán tábla is őrzi. A szemközti római kato-
likus templom nevezetessége a főhajóhoz kívülről csatlako-
zó Szent Jobb-kápolna, ahol Szent Istvánnak, Gizellának és 
fiúknak az ereklyéjét őrzik. Arany mozaikját, amely Róth 
Miksa alkotása, a budai vár romjaiból 1957-ben mentették 
ki, s építették fel itt, Balatonalmádiban. A templom túlol-
dalához csatlakozó kis temetőben nyugszik Györgyi Dénes 
műépítész tanár.

Keresztezve a 71 sz. főutat, majd a sorompónál a vasutat, az 
Öregparkba (a mai Szent Erzsébet ligetbe) visz a tanösvény. A 
platánsor a Wesselényi strand főbejáratához vezet. A fákat és a 
cserjéket 1890-ben kezdték el ültetni. A 10 hektár területű park 
1977 óta helyi védettséget élvez.

A parkot értékes mellszobrok és emlékművek díszítik. Vissza-
felé érinti a partra merőlegesen futó, öreg fák alkotta kettős pla-
tánsort, mely kettéosztja a „Kézfogás” Európa Szoborparkot. A 
tanösvény a vasútállomást és a városközpontot a parkkal össze-
kötő, 1975-ben épült aluljárónál ér véget, amelyben utunk be-
fejezéseként megtekinthetjük a „VasútARTjáró” aktuális kiállí-
tását. BA
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Kosztolányi Dezső: Téli alkony

Aranylanak a halvány ablakok… 
Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, 
fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, 
a hósík messze selymesen ragyog.
Beszélget a kályhánál a család, 
a téli alkony nesztelen leszállott. 
Mint áldozásra készülő leányok, 
csipkés ruhába állanak a fák.
A hazatérő félve, csöndesen lép, 
retteg zavarni az út szűzi csendjét, 
az ébredő nesz álmos, elhaló.
S az ónszin égből, a halk éjszakában 
táncolva, zengve és zenélve lágyan, 
fehér rózsákként hull alá a hó.


